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Kari Mattila

Vastaanottaja:  (toimisto@seagolf.fi)

Aihe: Tervetuloa pelaamaan Juhannuskilpailua Rönnäsiin pe 19.6.2020

Hei, 

  

Tervetuloa pelaamaan Rönnäsin Juhannuskilpailua perjantaina 19.6. Lähtölista on julkaistu kotisivuillamme 

kilpailukalenterissa osoitteessa www.seagolf.fi. 

Osalle pelaajista tuli virheellisesti viesti lähtöajasta NexGolfin kautta jo maanantaina. Lähtölistan muokkaus toiveiden 

osalta oli silloin vielä kesken. Tarkistathan lähtöaikasi vielä uudelleen. 

   

Toimisto on avoinna klo 07.00 alkaen. Erillistä alkuinfoa ei pidetä. 

Huom 1. Ravintola palvelee normaalisti. 

Huom 2. Huolehdithan ryhmäsi pelinopeudesta. Ryhmän ei tule jäädä jälkeen edellisistä. Pallon etsimisestä (huom 3 

min) tms. johtuva väli edellä oleviin tulee saada kiinni seuraavien väylien aikana. 

Huom 3. Erillistä palkintojenjakoa ei pidetä. Tulokset julkaistaan lauantain 20.6. aikana, jonka jälkeen palkinnot ovat 

noudettavissa klubitalolta. 

Huom 4. Tuloskorttien vaihtaminen toisen peliryhmän kanssa ei ole pakollista. Käykää tulokset silti läpi. Jos korttia ei 

ole vaihdettu, allekirjoittaa täyttäjä kortin. Huomioikaa, että tulokset merkitään oikeaan kohtaan korttia (pelaajan 

sarake).  

  

Lisäohjeita: 

- Haravat on palautettu hiekkaesteisiin. Käyttö vapaaehtoista. Hiekkaesteessä on voimassa siirtosääntö (30cm). 

- Kenttä WC:t ovat käytössä 

- Lainakärryt ovat käytössä. Puhdistus ennen ja jälkeen pelaajan toimesta. 

- Tuloskorttien palautus joko toimistoon tai toimiston oven ulkopuolella olevaan postilaatikkoon. 

  

Kilpailumaksut 

Pelioikeuden haltija 25e 

Vieras 55e tai pelilippu + 30e. 

Kilpailumaksu sisältää grillibuffetin pelin jälkeen. 

 

Sarjat:  

Hcp lp – 18,0 

Hcp pb 18,1- 

Paras SCR-tulos palkitaan. 

Huom. yhden palkinnon sääntö on voimassa. 

 

Erikoiskilpailut: 

Pisin avaus Meri 3. 

Lähimmäs lippua Meri 12. 

 

Kenttäolosuhteista 

- Siirtosääntö (tuloskortin mitta, 15cm) on voimassa lyhyeksi leikatuilla alueilla. 

- Hiekkaesteessä voimassa siirtosääntö, 30cm. Hiekkaesteen pintaa saa tasoittaa ja pallon saa asettaa ja esteestä saa 

poistaa oksat, kävyt ja tammenterhot. 

 

- 70v täyttänyt mies voi valita tiipaikan, jolta pelaa, jolloin slope lasketaan valitun tiipaikan mukaan. Muilta osin 

miehet pelaavat keltaisilta ja naiset punaisilta. 

Tulevat tapahtumat: 

Pe 26.6. Grilli Open, 3hlö Texas Scramble 

Su 28.6. Atopik Finland Sekapari Cup 1. (pari: mies + nainen), scramble. 

  

Tervetuloa Rönnäsiin! 
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Sea Golf Rönnäs 

Ruukinrannantie 4 

07750 Isnäs 

toimisto@seagolf.fi 

www.seagolf.fi 

020 786 2696 


