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Kari Mattila

Lähettäjä: toimisto@seagolf.fi

Lähetetty: 23. syyskuuta 2021 12:38

Vastaanottaja: toimisto@seagolf.fi

Kopio: kari.mattila@seagolf.fi; 'Pasi Mallat'

Aihe: Titleist Scramble Rönnäsissä lauantaina 25.9, tervetuloa!

Hei, 

  

Tervetuloa pelaamaan Titleist Scrambleä lauantaina 25.9.2021 Rönnäsiin. Kilpailu pelataan yhteislähtönä aamu- ja 

iltapäivävuoroilla. Aamun lähtö 08.30 ja iltapäivän 13.45. Ennusteen mukaan riskiä yöpakkaselle ei ole. 

Lähtölista on julkaistu kotisivuillamme kilpailukalenterissa osoitteessa www.seagolf.fi. 

Toimisto ja ravintola avaavat aamulla klo 07.30. 

  

Huom. 1: Erillistä alkuinfoa ei pidetä vaan tämä info toimii peliohjeena.  

Huom. 2: Käsienpesupaikkoja on pääoven viereisten WC-tilojen lisäksi klubitalon alakerrassa. Samassa yhteydessä on 

tarjolla käsidesiä. 

Huom. 3: Pidäthän riittävän etäisyyden, mikäli ilmoittautuessa syntyy jonoa. 

Huom. 4: Suosittelemme kilpailumaksun maksamista etukäteen (ks ohje alempana), jolloin vältetään ruuhka 

ilmoittautuessa. 

Huom. 5: Huolehdithan ryhmäsi pelinopeudesta. Ryhmän ei tule jäädä jälkeen edellisistä. Pallon etsimisestä tms. 

johtuva väli edellä oleviin tulee saada kiinni seuraavien väylien aikana.  

Huom. 6: Palkintojen jako suoritetaan tulosten valmistuttua Merisalissa. Palkinnot ovat noudettavissa klubilta vuoden 

loppuun saakka. 

  

Kilpailumaksu 

Pelioikeuden haltija 20e, vieraat 50e tai pelilippu + 30e. Kilpailumaksu sisältää keittolounaan. 

Keittolounas tarjoillaan siten, että aamun lähtijät ruokailevat kierroksen jälkeen ja iltapäivän lähtijät ennen kierrosta. 

  

Voit maksaa kilpailumaksun ennakkoon 

Oy Sea Golf Ab, Nordea 

Tili: FI55 1124 3000 2081 68 

Viite: 165071 

Pelimuoto ja sarjat 

Tasoituksellinen scramble 2 pelaajan joukkuein. Joukkuetasoitus: pelaajien tasoituksien (slopet) summa x 0,33. 

Joukkuetasoitus ei voi olla suurempi kuin paremman pelaajan henkilökohtainen tarkkatasoitus x 2. 

HUOM! Joukkueen molemmilta pelaajilta tulee valita vähintään 6 avausta! Mahdolliset rajaukset parin  tasoituksiin 

tehdään vasta kilpailuaamuna tasoituspäivitysten jälkeen. 

  

Sarjat ja palkinnot (käytössä yhden palkinnon sääntö.) 

HCP-sarja – palkitaan 5 parasta paria. 

SCR-sarja – palkitaan 3 parasta paria. 

  

Käytämme kilpailussa NexGolfin mobiilituloskorttia. Voit halutessasi käyttää myös perinteistä tuloskorttia, joka jaetaan 

ilmoittautumisen yhteydessä toimistolta. 

Koodit mobiilitulosten syöttöön lähetetään perjantai-iltana. 

 

Range 

Rangekone toimii poleteilla ja luottokortilla (lähimaksu). Lähimaksuominaisuus on koneen vasemmanpuoleisessa 

lukijassa. 3e/ poletti/ 34 palloa. 

  

Kenttäolosuhteista 

- Siirtosääntö on voimassa lyhyeksileikatulla alueella, 30cm (tuloskortin mitta). Pallon saa lyhyeksi leikatulla alueella 

asettaa suoraan ilman droppia. Dropattaessa (muualla kuin lyhyeksi leikatulla alueella) pallo tulee pudottaa max 
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mailan mitan päähän alkuperäisestä pallosta. Mikäli pallo ei kahden pudotuksen jälkeen pysy mailan mitan säteellä, 

tulee pallo asettaa siihen kohtaan, johon sitä pudotettiin. 

- Bunkkereissa pallon paikka palautetaan vastaamaan alkuperäistä palloa. Toinen pallo asetetaan pintaan, jos 

alkuperäinen pallo on myös ollut hiekan pinnalla. 

- Kentällä on aloitettu väylien hiekoitus. Väylät on verkotettu hiekotuksen jälkeen eikä hiekka merkittävästi vaikuta 

pelaamiseen. Hiekkaa saa tarvittaessa jalalla ”harjata” ennen pallon asettamista takaisin lyhyeksi leikatulla alueella. 

 

Scramblesääntöjä Rönnäsissä: 

- Mikäli ensin putannut puttaa aivan reiän viereen, voi puttaaja napauttaa pallon reikään ilman, että toisen puttaajan 

lyöntioikeus menee. Pallo tulee merkitä. 

- Viheriöllä valittu pallo voidaan merkata suoraan esimerkiksi putterin lavan verran oikealle tai vasemmalle eli 

merkkaus tehdään vain kertaalleen ja molemmat lyövät mahdollisimman tarkasti samasta paikasta. 

- Joukkueen jäsenet voivat neuvotella muun muassa kallistuksista ja viheriön nopeudesta sekä antaa toisilleen 

neuvoja. Saman joukkueen pelaaja voi seistä putin aikana puttilinjan takana. 

- Pallon paikka ei droppauksessa tai asetuksessa saa parantua (karheikosta semiraffiin tai väylälle, esteestä pois jne.)  

- Lyöntivuoro on vapaasti valittavissa. Valittaessa karheikossa oleva pallo, tulee se jättää paikalleen ja toinen pelaaja 

pudottaa pallonsa max mailan mitan päähän valitusta pallosta. 

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

miehet pelaavat keltaisilta ja naiset punaisilta. 

Kenttä WC:t ovat käytössä ja ne löytyvät väyliltä 8. ja 14. 

 

Laajemmat scramble-säännöt löytyvät täältä http://seagolf.fi/kilpailut/pelimuodot/.  

  

Tervetuloa Rönnäsiin! 

  

  

Sea Golf Rönnäs 

Ruukinrannantie 4 

07750 Isnäs 

toimisto@seagolf.fi 

www.seagolf.fi 

020 786 2696 

 

 

 

Ei viruksia. www.avast.com  

 


