HIRVIHAARA GOLF MÄNTSÄLÄN REIKÄPELIMESTARUUS
2019
Ajankohta: 25.5 – 26.5.2019 klo 9 alkaen. (kaksipäiväinen kilpailu)
Pelimuoto: Reikäpeli SCR (ks. kutsun sivu 2)
Sarjat: Miehet SCR, tee 59
Naiset SCR, tee 49
Kilpailumaksu: 20 euroa. Maksetaan ennen ensimmäistä peliä. Sisältää keittolounaan
pelipäivänä.
Ilmoittautuminen: Mukaan voivat ilmoittautua HiGM:n jäsenet. Ilmoittautumiset
viimeistään keskiviikkona 22.5.2019. NexGolfin kautta tai caddiemasterille
0400 212 331 / caddiemaster@hirvihaarangolf.fi
Tulokset julkaistaan internetissä.

Tervetuloa.

Reikäpelimestaruudet 2019 ratkaistaan tasoituksettomana kaksipäiväisenä kilpailuna.
Ensimmäisenä päivänä pelataan lohkovaihe ja toisena päivänä pudotusottelut; puolivälierät,
välierät ja pronssiottelu sekä loppuottelu.
Mukaan kumpaankin sarjaan otetaan määräaikaan mennessä ilmoittautuneista 32 pienimmän
tasoituksen ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä rekisteröinyttä pelaajaa. Tasoituksen
ollessa sama, paremmin sijoittuu pelaaja, jonka tasoitusta laskeva pelikierros on pelattu
lähimpänä ilmoittautumisajan päättymistä. Mikäli kierrosten pelipäivä on sama, ratkaisee
sijoittumisen arpa.
Pelaajat sijoitetaan 8 lohkoon. Kahdeksan pienimmän tasoituksen pelaajaa sijoitetaan eri
lohkoihin. Muut pelaajat lohkoihin arvotaan.
Lohkovaiheessa kukin pelaa kolme 9 reiän ottelua. Otteluissa pelataan kaikki 9 reikää. Ottelun
voitosta saa 3 pistettä ja tasatuloksesta 1 pisteen.
Lohkosijoitukset määräytyvät pisteiden mukaan. Lohkojen voittajat etenevät pudotusotteluihin.
Mikäli lohkovoittaja ei ole kolmen ottelun jälkeen selvillä, ratkaisee voittajan ensin keskinäinen
ottelu, sitten kaikkien otteluiden voitettujen reikien määrä ja sitten kaikkien otteluiden
voitettujen ja hävittyjen reikien erotus. Mikäli edelleen on tasatilanne, ratkaistaan voittaja
väylällä 9 suoritettavalla ”lähimmäksi lippua kisalla”, jossa huomioidaan pelissä olevat pallot.
Lähtöjärjestys on sama kuin keskinäisessä ottelussa.
Pudotusottelut, pronssiottelu ja loppuottelu pelataan 9 reiän otteluina. Ottelu päättyy kun voittaja
on selvillä. (A – H = lohkojen voittajat):
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Puolivälierien ja välierien voittaja ratkaistaan tarvittaessa väylällä 9 jatkoreikänä suoritettavalla
”lähimmäksi lippua kisalla”, jossa huomioidaan pelissä olevat pallot.
Pronssiottelun ja loppuottelun voittaja ratkaistaan tarvittaessa pelaamalla reikää 9 jatkoreikänä,
kunnes voittaja on selvillä.
Mikäli sarjaan ilmoittautuu vähemmän kuin 32 pelaajaa, toimikunta muotoilee järjestelmän
pelaajamäärään soveltuvaksi.
Mikäli sarjaan ilmoittautuu vähemmän kuin 8 pelaajaa, mestaruuskilpailua ei sarjassa pelata.
Kilpailujen yleiset määräykset ja paikallissäännöt
Kentän paikallissäännöt

