OHJEITA SSS-TOURIN OSAKILPAILUJA JÄRJESTÄVILLE
SEUROILLE 2019
Saimaa seniori scramble tour on 12 golfseuran jäsenilleen järjestämä kilpailumuoto, jossa
pelataan joka vuosi kuusi- tai seitsemän osakilpailua järjestävien seurojen kentillä.
KILPAILUKUTSU
Lähetetään jäsenseuroille viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailu päivää.
PELIMUOTO
Pariscramble/pistebogey 18 reikää 1/4 tasoituksin.
SARJAT
Yleinen
Naisparit
Sekaparit
OSALLISTUMISOIKEUS
Pääsääntöisesti samaa seuraa edustava pelaajapari. Eri seurojen pelaajista
koostuva pari lasketaan ilmoittavan seuran osallistujakiintiöön.
Osallistumisoikeus vain senioreilla. Senioreiksi hyväksytään ko. vuonna 50-vuotta
täyttänyt/täyttävä tai sitä vanhempi pelaaja.
Järjestävä seura 15 paria, muut 5 paria. Vapaaksi jäävät paikat järjestävä seura
täyttää varasijoille ilmoitetuista seuroista.
Myös tourin ulkopuolisista seuroista voidaan ottaa mukaan joukkueita ilmoittavan
seuran harkinnan mukaan, jos seuran kiintiössä on tilaa.
TASOITUSRAJAT
Miehet kilpailutasoitus
0,0 - 36,0
Naiset kilpailutasoitus
0,0 - 36,0
36,0 on korkein sloupiin huomioitava tasoitus.
Joukkueiden pelitasoitus (slope) on 1/4 sen yhteenlasketusta slopesta, ei
kuitenkaan suurempi kuin joukkueen alemmalla tasoituksella pelaavan slope.
Vain EGA-tasoituksen omaavat ovat palkitsemiskelpoisi.
ILMOITTAUTUMINEN
Keskitetysti seurojen kautta sähköisessä muodossa,
viimeistään peliviikkoa edeltävänä torstaina klo 12.00 mennessä.
(huom! merkittävä pelattava tii ja autonkäyttötarve)
Lähtölistat julkaistaan kilpailua edeltävänä tiistaina klo 12.00 mennessä
järjestävän seuran sivuilla.
PELATTAVAT TIIT
Miehet
50 - 74
Miehet
75+

keltainen
punainen

Naiset

punainen

GOLF-AUTON KÄYTTÖ
Kilpailuissa on oikeus käyttää golf-autoa terveydellisistä syistä, mikä tulee osoittaa
lääkärintodistuksella.
ETÄISYYSMITTARIT
Käyttö sallittu mittareille, jotka mittaavat vain etäisyyttä.
LÄHTÖLISTAT
Listojen laadinnassa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan siihen, että saman
seuran joukkueita ei pelaa samassa lähdössä.
Järjestävän seuran tulee järjestää ”merkkaaja” parittomalle lähdölle.
KILPAILUMAKSU
45,00€ vieras pelaaja. Sisältää lounaan.
TASATULOS
Kilpailussa tasatuloksen sattuessa paremman sijoituksen saa joukkue, jolla on
alhaisempi yhteinen tarkka tasoitus.
HALLINNOINTI
Järjestävä seura hoitaa kilpailun hallinnoinnin. SSS-tourin kilpailutoimikunta
(pj, vpj ja sihteeri, sekä järjestävän seuran edustaja) ottavat kantaa
erikoistilanteisiin.
PALKINNOT
Järjestävä seura hankkii osakilpailun palkinnot. Palkintosumma on 500€.
Palkitaan 5 parasta paria + paras seka- ja paras naispari seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
Paras sekapari
Paras naispari
YHTEENSÄ

60 + 60
45 + 45
35 + 35
30 + 30
20 + 20
30 + 30
30 + 30

120€
90€
70€
60€
40€
60€
60€
500€

Jos nais- tai sekapari sijoittuu sijoille 1-4 saavat he sijoutuksensa mukaisen
palkinnon.
Palkintosijoille yltävä pari palkitaan vain kertaalleen.
Suositus palkinnoiksi on käyttää jonkun valtakunnallisen kauppaketjun lahjakortteja
tai järjestävän seuran pro-shopin netti-lahjakortteja.
Sponsoripalkinnot arvotaan paikalla olevien pelaajien kesken.
(osallistujat palkitaan kertaalleen)

KOKONAISKILPAILU JA -PALKINNOT
Kokonaiskilpailun tulokseen lasketaan yhteen parin kolmen parhaan osakilpailun
bogeypisteet.
Tasatuloksessa alempi tarkka tasoitus voittaa.
Kokonaiskilpailun palkinnot jaetaan viimeisessä osakilpailussa järjestävän seuran
osakilpailun palkintojen lisäksi.
Palkintosumma on 1200€
Palkitaan :

10 parasta paria
2 parasta naisparia
2 parasta sekaparia
1 kannustus palkinto
Kokonaiskilpailun järjestäjä laskuttaa mukanaolevilta 12 seuralta 100€/seura
jaettavaksi palkintoina seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6. - 10.
1. naispari
2. naispari
1. sekapari
2. sekapari
Kannustuspalkinto

100 + 100
60 + 60
50 + 50
40 + 40
30 + 30
10 x 20
50 + 50
40 + 40
50 + 50
40 + 40
40 + 40

= 200 €
= 120 €
= 100 €
= 80 €
= 60 €
= 200 €
= 100 €
= 80 €
= 100 €
= 80 €
= 80 €

Yhteensä
1200 €
Kannustuspalkinto arvotaan kaikkien mukanaolleiden parien kesken.
KIERTOPALKINNOT (2 kpl pokaaleja)
Jaetaan kokonaiskilpailun voittaja joukkueelle ja toinen voittaja seuralle vuodeksi
haltuun.
Voittaja seuran tulokseen lasketaan seuran neljän parhaan joukkueen
kokonaistulos.
Mukavia pelihetkiä SSS-tourilla
Vpu 21.4.2019

