SM - Reikäpeli N50
Nevas Golfissa pe 19.8. – su 21.8.2016
Rapu + Karppi - kentällä
Osallistumisoikeus:

Kilpailu on avoin mestaruuskilpailu tasoitus- ja ikärajat täyttäville Suomen
kansalaisille, jotka ovat jäsenenä Suomen Golfliittoon kuuluvassa
seurassa. Kilpailuun hyväksytään max. 36 pelaajaa. Mukaan otetaan
ensisijaisesti Order of Merit pisteitä saaneet pelaajat
paremmuusjärjestyksessä. Mikäli mukaan mahtuu, niin sitten
tasoitusjärjestyksessä. Order of Meritin mukaan 16 pelaajaa sijoitetaan
kaavioon, muut arvotaan.

Tasoitusrajat:

12,0, tii punainen.

Ilmoittautuminen:

Kilpailuun ilmoittaudutaan Suomen Golfseniorien sivuilla
www.suomengolfseniorit.fi -> Kilpailut->Finnish Senior Tour->Golfboxkilpailukalenteri. Ilmoittautuminen alkaa to 28.7.2016 klo 8:00 ja päättyy
to 11.8.2016 klo 18:00.

Kilpailumaksu:

Kilpailumaksu on 100 € ja se tulee maksaa etukäteen ennen ensimmäistä
kierrosta kentän caddiemasterin toimistoon, harjoituskierrokselle
lähdettäessä tai kilpailuun rekisteröitymisen yhteydessä. Kilpailumaksu
voidaan suorittaa myös laskutuksella pelaajan kotiseuralta. Laskutusluvat
pelaajien kotiseuroilta on lähetettävä 15.8. mennessä Nevas Golfin
toimistoon osoitteeseen ng@nevasgolf.fi. Laskutuslisä 5 € / seura.

Harjoituskierros:

Kilpailijoilla on mahdollisuus pelata harjoituskierros 25 euron hinnalla
(50 %:n alennus normaalista greenfeestä) ajalla 15. – 18.8.2016.

Lähtöajat:

Kilpailuun startataan perjantaina ja lauantaina aamulla klo 8:00 ja
iltapäivällä klo 13.00 alkaen. Sunnuntaina vain aamulähdöt klo 9:00
alkaen. Perjantaina ja lauantaina pelataan kaksi reikäpelikierrosta,
sunnuntaina yksi. Pelaajat sijoitetaan reikäpelikaavioon Suomen Golfliiton
yleisiä reikäpelin kilpailumääräyksiä noudattaen. Ensimmäisen kierroksen
lähtöajat julkaistaan ilmoittautumisajan päätyttyä viimeistään
maanantaina 15.8.2016 osoitteessa www.suomengolfseniorit.fi ->
Kilpailut-> Finnish Senior Tour -> Golfbox-kilpailukalenteri

Palkinnot:

Kolmelle parhaalle jaetaan Suomen Golfliiton mitalit ja lisäksi
tavarapalkintoja. Palkintojenjakotilaisuus pidetään klubitalolla
sunnuntaina 21.8.2016, välittömästi finaaliotteluiden ratkettua.

Ajo-ohje:

Nevas Golf sijaitsee eteläisessä Sipoossa, noin 30 kilometriä Helsingistä
itään.
Aja noin 30 km Helsingistä itään Porvoon moottoritietä (tie 7) pitkin,
Söderkulla-Kalkkiranta - liittymästä ylös, käänny heti vasemmalle
moottoritien yli. Tämän jälkeen käänny oikealle Porvoon suuntaan (tie
170) ja aja noin 2 km, kunnes alkaa viitoitus oikealle Nevakseen (tie
1534).
Käyttäessäsi navigaattoria, seuraathan ruskeita kylttejämme viimeistään
Spjutsundintieltä lähtien (tie 1534) ja käännyt ensin Nevaksentielle, josta
Nevas Golfin pihaan Sprängmanintietä pitkin. Navigaattoreissa
suosittelemme käyttämään osoitetta Nevaksentie 150, Sipoo.

Tervetuloa Nevakseen!

