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RST- 2019

Yleistä ja Sääntöjä:

RST kilpailusarja uudistuu vuodelle 2019.. Sarja pelataan vuoden aikana
kahtena eri osakilpailuna. Molemmissa osakilpailussa on viisi erillistä
viikkokilpailua ja yksi päiväkipailu.
Viidessä ensimmäisessä viikkokilpailussa, jaetaan kahdelle parhaalle
naisella ja miehelle rahapalkinnot.
Lisäksi viikkokilpailusta saa pisteitä ao. Kaavion mukaisesti.
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Viikkokilpailun loppusijoitukseen lasketaan viidestä kilpailusta kolmen
parhaan kieroksen pisteet.

Kolme parasta miestä ja naista palkitaan.

Päiväkilpailu pelataan toimiston määrittelemin ryhmin ja aikataulun
mukaisesti.
Keltaisilta, sinisiltä ja punaisilta lyöntipaikoilta.

Kaikkiin kilpailuihin saa osallistua kaikki 50 vuotta täyttäneet SGRn
jäsenet ja pelioikeuden haltiat.

Kilpailumaksu kaikkiin kilpailuihin on 5 €.

Naiset pelaavat kilpailut sinisiltä tai punaisilta lyöntipaikoilta
tasoituksellina pistebogi -kilpailuna.

Miehet pelaavat viikkokilpailun ensimmäisen kilpailun tasoituksellisena
pistebogi -kilpailuna ja toisen kilpailun tasoituksellisena
lyöntipelikilpailuna, kolmanen pistebogi-kilpailuna, neljänen
lyöntipelikilpailuna ja viidennen pistebogi-kilpailuna.

Miehet saat valita jokaisessa kilpailussa haluamansa lyöntipaikan.

Pelaaja valitsee oman peliaikansa ja -ryhmänsä viikkokilpailussa.
Päiväkilpailu pelataan toimiston määrittelemin ryhmin ja aikataulun
mukaisesti.

Päiväkilpailuun pitää ilmoittautua caddiemasterille, aina vähintään
vuorokautta ennen kilpailua. Samassa yhteydessä ilmoita kilpailun
lyöntipaikkasi.

Keltainen lyöntipaikka, pelataan tasoituksellisenä lyöntipelinä
Sininen ja punainen lyöntipaikka, pelataan tasoituksellisenä pistebogina
Tuloskortin saat ja palauta caddiemasterille.

Aikataulut:

Osakilpailu 1

Viikkokilpailu 1 Vko 16

ma.15.4 - su.21.4

Viikkokilpailu 2 Vko 18

ma.29.4 - su.5.5

Viikkokilpailu 3 Vko 20

ma.13.5 - su.19.5

Viikkokilpailu 4 Vko 22

ma.27.5 - su.2.6

Viikkokilpailu 5 Vko 24

ma.10.6 - su.16.6

Päiväkipalu 1

su. 30.6 klo.13.00 ...

Vko 26

Osakilpailu 2

Viikkokilpailu 1 Vko 28 ma.8.7 - su.14.7
Viikkokilpailu 2 Vko 30 ma.22.7 - su.28.7
Viikkokilpailu 3 Vko 32 ma.5.8 - su.11.8
Viikkokilpailu 4 Vko 34 ma.19.8 - su.25.8
Viikkokilpailu 5 Vko 36 ma.2.9 - su.8.9

Päiväkilpailu 2 vko 38

su.22.9 klo 13.00....

Kaikki kilpailut pelataan Merikentällä

Palkinnot:

Jokaisessa viikkokilpailussa palkitaan kaksi parasta naista ja miestä:
 Naiset ensimmäinen 20 € ja toinen 15 €
 Miehet ensimmäinen 25 € ja toinen 20 €

Viidestä viikkokilpailusta, kolme parasta kierrosta lasketaan
kokonaiskilpailun tulokseksi.
Palkitaan seuraavasti:

Naiset 1. 40 €

Miehet 1. 65 €

2. 30 €

2. 45 €

3. 20 €

3. 25€

Osakilpailu 1 kaikkien viiden viikkokilpailun osanottomaksut lasketaan
yhteen ja jaetaan seuraavasti:
 Yhteenlaskettu rahasumma jaetaan kaikkien osallistujien
lukumäärällä ja kerrotaan lyöntipaikoilla pelaavien lukumäärällä.
 Näin saadaan kunkin lyöntipaikan jaettava palkintosumma
 Jokaisen lyöntipaikan palkintosumma jaetaan seuraavasti,

1. = 45% jaettavasta summasta
2. = 35% jaettavasta summasta
3. = 20% jaettavasta summasta

Samoin tehdään Osakilpailussa 2.

Kauden päätteeksi palkitaan.
Molempien osakilpailujen (1 ja 2) pelaajien neljän ( 4 ) parhaan
kierroksen pisteet laskettuna yhteen, ( siis kahdeksan ( 8 ) kierrosta ) ja
palkitaan kaksi parasta naista ja kolme parasta miestä.

