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RST- 2018  

 

Yleistä ja Sääntöjä: 

 

RST kilpailusarja uudistuu vuodelle 2018. Sarja pelataan vuoden aikana 

neljänä eri osakilpailuna. Jokaisessa osakilpailussa on kolme erillistä 

kilpailua. Kahdessa ensimmäisessä kilpailussa jaetaan kahdelle parhaalle 

naisella ja miehelle rahapalkinnot. Kolmannessa osakilpailussa jaetaan 

keltaisen,sinisen ja punaisen lyöntipaikan kolmelle parhaalle 

rahapalkinnot. 

 

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 osakilpailujen ensimmäiset kilpailut tasoituksellisena 

pistebogi -kilpailuna ja toiset kilpailut tasoituksellisena 

lyöntipelikilpailuna. Miehet pelaavat kolmannessa osakilpailussa 

keltaisilta lyöntipaikoilta tasoituksellista lyöntipeliä, sinisiltä ja punaisilta 

lyöntipaikoilta tasoituksellista pistebogi -kilpailua. 

 

Pelaaja saa valita jokaisessa kilpailussa haluamansa lyöntipaikan. 



 

Pelaaja voi valita oman peliaikansa ja -ryhmänsä osakilpailun kahdessa 

ensimmäisessä kilpailussa. Osakilpailun kolmas kilpailu pelataan 

toimiston määrittelemin ryhmin ja aikataulun mukaisesti. 

 

Kolmanteen kilpailuun pitää ilmoittautua aina vähintään vuorokautta 

ennen kilpailua. Samassa yhteydessä ilmoita kilpailun lyöntipaikkasi. 

Tuloskortin saat ja palauta caddiemasterille. 

 

 

 

 

Aikataulut: 

 

Osakilpailu 1 

Kilpailu 1  Vko 16   ma.16.4 - su.22.4   Merikenttä 

Kilpailu 2  Vko 18   ma.30.4 - su.6.5    Merikenttä 

Kilpailu 3           su.20.5 klo 13.00   Merikenttä 

 

Osakilpailu 2 

Kilpailu 1  Vko 22   ma.28.5 - su. 3.6   Merikenttä 

Kilpailu 2  Vko 24   ma.11.6 - su.17.6  Merikenttä 

Kilpailu 3           su.1.7 klo 13.00   Merikenttä 

 

Osakilpailu 3 



Kilpailu 1  Vko 28   ma.9.7 - su.15.7   Puistokenttä 

Kilpailu 2  Vko 30   ma.23.7 - su.29.7  Puistokenttä 

Kilpailu 3          la.11.8 - klo. 13.00  Puistokenttä 

 

Osakilpailu 4 

Kilpailu 1  Vko 34   ma.20.8 - su.26.8   Merikenttä 

Kilpailu 2  Vko 36   ma.3.9 - su.9.9     Merikenttä 

Kilpailu 3          su.23.9 klo 13.00   Merikenttä 

 

Palkinnot: 

 

Osakilpailun kahdessa ensimmäisessä kilpailussa palkitaan kaksi 

parasta naista ja miestä: 

 Naiset ensimmäinen 20 € ja toinen 15 € 

 Miehet ensimmäinen 25 € ja toinen 20 € 

 

Osakilpailun kolmannessa kaikkien kolmen kilpailun 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 

 

Jokaisessa osakilpailussa on yksi lähemmäksi lippua kilpailu.          

 


