AMAZING VIIKKOKILPAILU 2020
Kaudella 2020 viikkokilpailut pelataan tiistaisin Kirkalla. Osallistumisoikeus on kaikilla seuran
jäsenillä.
Sarjoja on kolme, pistebogey, tasoituksellinen- ja tasoitukseton lyöntipeli. Viikkokilpailu
pelataan kolmessa jaksossa kesä-, heinä- ja elokuussa. Kussakin kuukaudessa on neljä
osakilpailua. Kuukauden aikana pelattu paras tulos huomioidaan. Kustakin kuukaudesta
pääsee neljä parasta per sarja elokuussa pelattavaan Keimolan finaaliin. Alla tarkempi ohje
miten viikkokilpailua pelataan.
Jaksot
• Kesäkuu:

2.6, 9.6, 16.6 ja 30.6

• Heinäkuu:

7.7, 14.7, 21.7 ja 28.7

• Elokuu:

4.8, 11.8, 18.8 ja 25.8

Aamulähdöt klo 10.00-11.00 sekä iltalähdöt klo 16.00-18.00. Lähdöt kahdelta tiiltä, riippuen
osallistujamäärästä.
Jokaiseen yksittäiseen kilpailuun ilmoittaudutaan edellisen sunnuntain klo 20:00 mennessä,
joko aamu- tai iltalähtöön. Arvotut lähtöajat julkaistaan kilpailukalenterissa maanantaisin
klo 20:00 mennessä, aikaista tai myöhäistä lähtöaikaa on mahdollista toivoa.
Ilmoittautumisesta erillinen ohje.
Pelaaja saa itse valita sarjoissa pb/hcp lyöntipaikan (59/56/54/47), jokaiselle jaksolle
erikseen. Tasoitukseton lyöntipelisarja pelataan kuitenkin aina miehet tee 59 ja naiset tee
54. Sarjassa tulee vähintään kuusi pelaajaa toteutuakseen.
Viikkokilpailun hinta 7 €
Palkinnot ja finaali
Kuukauden neljä parasta per sarja saavat osallistumisoikeuden 30.8.2020 pelattavaan
Keimolan finaaliin. Mikäli pelaaja sijoittuu kuukauden neljän parhaan joukkoon mutta on jo
lunastanut finaalipaikan edellistä jaksoilta, siirtyy finaalikutsu seuraavalle. Viikoittain
palkitaan kunkin sarjan voittaja tuotepalkinnolla.
Viikkokilpailuista paikan lunastaneet pelaavat Keimolan finaalin elokuussa. Sarjat ja
pelimuodot ovat samat kuin aiemmin. Kilpailija pelaa siinä sarjassa ja siltä teeltä, miltä hän
on lunastanut paikan finaaliin ensimmäisellä kerralla. Finaali on osallistujille maksuton.
Finaalin voittajat ja yksi Lucky loser pääsevät 4 päivän golfmatkalle Amsterdamiin 1.10. –
4.10.2020. Jos koronarajoitukset estävät tämän matkan, niin matka järjestetään ennen
kauden alkua keväällä 2021.

NEXGOLF ILMOITTAUTUMISOHJE
Alla oleva kuva selventää ilmoittautumista NexGolfssa. Kilpailuun voi myös ilmoittautua
caddiemasterille.
• Pelaaja valitsee haluamansa viikkokilpailun
• Ilmoittautumisikkunassa valitaan:
▪ sarja pistebogey, tasoituksellinen lyöntipeli tai scratch (1.),
▪ lähtöryhmä aamu(=aikainen)/ilta(=myöhäinen) (2.),
▪ mahdollinen lähtöaikatoive lähtöryhmän sisällä (3.). Lähtöaikatoive (3.) on tarkoitettu
esim. työkiireiden vuoksi vasta myöhäisempiin aikoihin ehtiville tms. Kyseistä kohtaa ei
siis suositella käytettävän ilman todellista syytä.

1. Valitaan sarja
2. Lähtöryhmä
3. Lähtöaikatoive
Lähtöaikatoive aikainen
tai myöhäinen valitussa
lähtöryhmässä.

Aikainen = Lähdöt Klo 10-11
Myöhäinen = Lähdöt Klo 16-18

