Naisten Pankki Open 2018 – kilpailusäännöt / Päivitetty 22.4.2018
1 Osallistumisoikeus
Naisten Pankki Open on avoin parikiertue naisille, miehille ja junioreille. Pelaaja voi osallistua saman tai eri parin
kanssa niin moneen osakilpailuun kuin haluaa. Naisten Pankki Open Cup-pisteet ovat parikohtaisia.
Kilpailuun voi osallistua myös pelaajat joilla on passiivinen tasoitus. He eivät kuitenkaan pääse mukaan kilpailun
varsinaiselle tuloslistalle, eli he eivät voi vastaanottaa palkintoja lukuunottamatta aktiivisimman pelaajan palkintoa.
Tasoitukset tarkistetaan kunkin klubin toimesta aina ennen kilpailun alkua.
2 Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu suoraan kullekin klubille klubin ohjeistuksen mukaisesti.
Kiertueen järjestäjän (Naisten Pankki) taholta on mahdollisuus yhden parin pelata kilpailussa pro bono paikalla. Pari ei
osallistu kilpailuun eikä voi voittaa palkintoja.
3 Kilpailumaksu
Kilpailumaksu on 40 euroa henkilöltä (80 euroa parilta). Parin osallistumismaksusta menee 50 euroa Naisten Pankin
hyväntekeväisyyskohteisiin. Loput 30 euroa jää klubille. Klubi voi halutessaan periä jäseniltään alhaisemman
osallistumismaksun, kunhan Naisten Pankille tilitettävä osuus (50 euroa) säilyy ennallaan. Kilpailumaksu maksetaan
caddiemasterin toimistoon ilmoittautuessa.
4 Pelimuoto
Kilpailu toteutetaan yhteislähtönä. Pelimuoto on tasoituksellinen scramble. Pisteiden lasku: pistebogey.
Joukkueen muodostaa kaksi pelaajaa. Naiset, tytöt ja alle 10 -vuotiaat pojat pelaavat punaisilta tiiltä, muut osallistujat
keltaisilta tiiltä.
Parin pelitasoitus on 25 % parin yhteenlasketusta tasoituksesta. Parin tasoitus on kuitenkin enintään joukkueen
alemman tasoituksen omaavan pelaajan slope -tasoitus.
Joukkueen tasoitus muodostuu seuraavasti. Molempien pelaajien tarkka tasoitus muutetaan kentän mukaiseksi slope tasoitukseksi ja näin saadut slope -tasoitukset lasketaan yhteen ja jaetaan neljällä. Jäävä luku pyöristetään normaalien
pyöristyssääntöjen mukaan. Tämä jää joukkueen pelitasoitukseksi.
Korkein tuloslaskennassa huomioitava tarkka tasoitus on 36.
Scramble:
Parin molemmat jäsenet lyövät avauslyönnin. Avaamisen jälkeen pari valitsee, kumman pallolta jatketaan. Valittu
paikka merkitään.
Viheriöllä ja väylän lyhyeksi leikatulla alueella pallo asetetaan ja muualla pudotetaan. Se pelaaja, jonka pallo on valittu,
lyö ensimmäisenä. Parin toinen jäsen asettaa/pudottaa pallonsa mahdollisimman lähelle merkittyä paikkaa, ei
kuitenkaan lähemmäksi lippua, ja lyö. Näin edetään reikään saakka.
Jos valittu pallo on raffissa ja joukkueen toisen pelaajan pudottaessa pallonsa, pallo pomppaa väylälle, peliä jatketaan
väylältä. Pudotus uusitaan, jos pallo pomppii lähemmäksi lippua tai yli kahden mailan mitan päähän merkitystä
paikasta.
Viheriöllä noudatetaan pääsääntöisesti lyöntijärjestystä. Pelin nopeuttamiseksi voi alle putterin gripin etäisyydelle
jääneen pallon putata rangaistuksetta reikään saakka.
5 Erikoiskilpailut
Lähimmäs lippua, Beat the Pro tai muu erikoiskilpailu valituilla väylillä.

6 Palkinnot
Parikilpailun parit 1.-3. sekä erikoiskilpailun/kilpailujen voittaja/t palkitaan tuotepalkinnoilla.
Palkinnot jaetaan vain niiden palkintojenjakotilaisuudessa paikalla olevien pelaajien kesken, joilla on voimassa oleva
EGA-tasoitus. Jos palkittavan joukkueen kumpikaan pelaaja ei ole paikalla, siirtyy palkinto seuraavalla sijalla olevalle
joukkueelle, joka on paikalla.
Viimeisen osakilpailun jälkeen palkitaan kiertueen aktiivisin, eli eniten osallistumisia kerännyt pelaaja. Pelaajan tulee
ilmoittautua mukaan aktiivisin pelaaja kilpailuun lähettämällä viimeistään 7.9.2018 osallistumistietonsa (nimi, seura,
tasoitus sekä pelatut kisat) sähköpostiosoitteeseen golftiimi@naistenpankki.fi. Mikäli useammalla pelaajalla on yhtä
monta osallistumista, palkinto arvotaan. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.
7 Naisten Pankki Open Cup
Jokaisesta Naisten Pankki Open osakilpailusta saa sijoituksen perusteella Cup-pisteitä. Pisteet jaetaan kunkin kilpailun
kymmenelle parhaalle parille. Pisteet ovat parikohtaisia. Cup tulosranking julkaistaan Naisten Pankki Open fb -sivuilla
www.facebook.com/NaistenPankkiOpen sekä Naisten Pankin nettisivuilla naistenpankki.fi/golf
Naisten Pankki Open Cup osakilpailuissa jaettavat pisteet:
1.
2.
3.
4.
5.

sija: 25 pistettä
sija: 18 pistettä
sija: 15 pistettä
sija: 12 pistettä
sija: 10 pistettä

6. sija:
7. sija:
8. sija:
9. sija:
10. sija:

8 pistettä
6 pistettä
4 pistettä
2 pistettä
1 piste

Kiertueen päätteeksi eniten Cup-pisteitä kerännyt pari saa golfmatkapalkinnon. Tasatilanteessa golfmatkapalkinto
arvotaan eniten pisteitä keränneiden parien kesken.
8 Tuloskortit ja tasatilanteet
Tasatilanteissa joukkueiden välisen järjestyksen määrää joukkueiden yhteenlaskettujen tarkkojen tasoitusten summa
niin, että pienemmällä yhteistasoituksella pelannut joukkue menee edelle.
Tuloskortit palautetaan pelin jälkeen välittömästi tietojen tarkastuksen jälkeen allekirjoitettuna caddiemasterin
toimistoon.
9 Epäselvät tilanteet
Niissä tilanteissa, joissa kilpailun säännöt eivät anna ratkaisua, tekee päätöksen klubin nimeämä kilpailunjohtaja.
10 Golfauton käyttö
Kilpailuissa golfauton käyttö on sallittu klubin sääntöjen mukaisesti.
11 Paikallissäännöt
Kilpailuissa noudatetaan pelattavan kentän omia paikallissääntöjä. Mikäli paikallissäännöt ovat ristiriidassa Naisten
Pankki Open sääntöjen kanssa noudatetaan kentän omia paikallissääntöjä.
Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä kilpailusäännöt.

