
LÄHILIIGA GOLF ; SÄÄNNÖT
Huom! Ilmoittaudu ja maksa greenfee ennen lähtöä.

Tuloskortin voi lähettää valokuvana, tai laittamalla viestinä lyönnit joka reiältä,

muista mainita tasoitus (tuloskortteja ei jätetä caddiemasterille).

Sarjamaksu 50 euroa, voi maksaa esim. mobilePayllä puh. 0400 478350/Reima.

1 Pelipaikka ; Hiekkaharju Golf, Tennistie 9, 01370 Vantaa

2 Tasoituksellinen pistebogey, 9 reikää.

3 Joukkueeseen voi kuulua rajoittamaton määrä pelaajia.

4 Lähiliiga pelataan sarjana, kuitenkin vain yksi ottelu pelipäivänä.

5 Sarjan vetäjä laatii sarjaohjelman.

6 Pelipäivä torstai, tiiaukset klo 17.30 lähtien.

7 Ensisijaisesti pelit neljän hengen ryhmässä, vaihtoehtoisesti kahden pelaajan ryhmissä.

8 Yhdessä ottelussa joukkuetta edustaa kaksi pelaajaa.

9 Pakottavistä esteistä johtuen, voi joukkue pelata ottelun yhdellä pelaajalla.

10 Yhdessä sarjaottelussa jaetaan viisi sarjapistettä.

11 Pelaajien tulos verrataan "ristiin", paremman tuloksen saavuttanut saa yhden sarjapisteen,

tuloksen ollessa tasan, molemmille ½ pistettä. Lisäksi yhteistuloksesta sarjapiste em. tavalla.

Malli

Buttaajat vs Hiekkaharjun Reipas Pisteet

Tulos Tulos

Paavo Butti 16 Heikki Reipas 18 0-1

Petra Butti 13 Sami Santanen 13 0,5-0,5

Paavo Butti 16 Sami Santanen 13 1-0

Petra Butti 13 Heikki Reipas 18 0-1

Joukkue yhteensä 29 Joukkue yhteensä 31 0-1

TULOS 1,5 - 3,5

12 Lähiliiga pelataan 4.6. - 20.8.2020 välisenä aikana.

13 ILMOITTAUTUMINEN ; lahiliiga.fi > Ilmoittautuminen   ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 20.5.2020

14 Ottelut pelataan pelipäivän tasoituksen mukaan.

15 Parittomat reiät aloittaa ns. kotijoukkue, parilliset vierasjoukkue (joukkueen järjestys ed. reiän muk.)

16 Lähiliiga ottelut eivät vaikuta tasoitukseen.

17 Pelaajan tasoituksen ollessa 36-54, hänen tulos lasketaan tasoituksen 36 mukaan.

18 Naiset pelaavat punaiselta tiiltä, miehet keltaiselta.

19 Sarjaan järjestyksen määrää: a)sarjapisteet b) keskinäinen (keskinäiset) sarjapisteet

c) keskinäisten otteluiden bogipisteiden erotus d)kaikkien peleine bogipisteiden erotus.

20 Sarjaohjelmassa ensin mainittu toimii ns. kotijoukkueena, eli ilmoittaa tulokset sarjan vetäjälle.

21 Joukkueet jaetaan tarvittaessa lohkoihin, tai eri sarjatasoihin.

22 Joukkueiden yhdyshenkilöt liitetään oman sarjansa WhatsApp -ryhmään.

23 Green fee maksu suoritetaan kassalle ennen peliä, pelioikeuden omaavilta ei maksua.

23 Sarjamaksu 50 euroa suoritetaan järjestäjälle ennen ensimmäistä peliä.

25 Lisätiedot ; Reima Wallin, puh. 0400 478350. Tulokset ;  lahiliiga.fi > Golf


