SUOMEN GOLFSENIORIT RY:N KESÄPÄIVÄT
Aika
Paikka

Tiistai 23.7.2019. Yhteislähtö klo 10:00
Karelia Golf, Vaskiportintie 7, 80780 Kontioniemi

Osallistuminen

Suomen Golfseniorit ry:n jäsenille. Jäsenyys todistettava jäsenkortilla caddiemasterille.
Mukaan otetaan 50 paria (100 pelaajaa) ilmoittautumisjärjestyksessä. Tapahtumaan voi
ilmoittautua myös yksin, jolloin järjestäjät muodostavat peliparin. Tapahtumaan voi
osallistua ottamatta osaa kilpailuun ja siitä on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

Pelimuoto

2-hengen paripeli "Amerikkalainen greensome" lp. Miehet tee 56 (keltainen), naiset 48
(punainen). Tasoitus ¾ pelaajien yhteenlaskettujen slopetasoitusten keskiarvosta. Max
pelitasoitus 36. Erikoiskilpailuissa miespelaaja palkitaan vain, jos hän on pelannut teeltä 56.
Pelin kulku: joukkueen molemmat pelaajat (A ja B) lyövät avauslyönnin. Sen jälkeen A lyö
B:n palloa ja B A:n palloa. Sitten valitaan toinen palloista ja sillä jatketaan vuorotellen
reikään. Jos B:n lyömä pallo valitaan, niin A lyö ensin, sitten B, jne. kunnes pallo on reiässä.

Pelimaksu

40€/pelaaja, KarG jäseniltä 15€/pelaaja. Kahvit ja ruoka sisältyvät pelimaksuun.

Ilmoittautuminen

llmoittautuminen alkaa 23.6.2019 klo 12:00 ja päättyy 17.7.2019 klo 12:00. Ilmoittautumiset
sähköpostilla caddiemaster@kareliagolf.fi tai puh. 010 666 9040. Lähtölista seuran
nettisivuilla 19.7.2019 ap. Auto sallittu, varaus ilmoittautumisen yhteydessä. Hinta 25€.

Erikoiskilpailut

Lähimmäs lippua ja pisin draivi, naisille ja miehille omat sarjat. Vain kilpailuun osallistuville.

Majoitus

Original Sokos Hotel Kimmel 99 €/2hh ja 89 €/1hh standard
Original Sokos Hotel Vaakuna104 €/2hh ja 94 €/1hh standard
Majoitushintaan sisältyy aamiainen ja iltasauna. Majoitusvaraukset sokoshotels.fi sivujen
kautta varauskoodilla BGOLFSENIORIT19. Kiintiö on voimassa saatavuuden mukaan 7.7.2019
saakka. Hinnoista myönnetään S-Etukortilla bonukset.

Ohjelma

klo 8:00 – 9:15
klo 9:15
klo 9:45
klo 10:00
klo 14:30
klo 16:00

Oheisohjelma

Varsinaisen kisatapahtuman lisäksi haluamme ilahduttaa osanottajia tarjoamalle paikallista
kulttuuria ja urheiluosaamista sisältävää oheisohjelmaa.

Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Tervetulosanat, kilpailuohjeet ja “Hyvän pelionnen loitsut”
Siirtyminen tee-paikoille
Pelit alkavat, yhteislähtö
Sauna ja ruokailu. Ohessa ampumahiihtoinfoa ja ekoaseammuntaa.
Palkintojen jako ja arvonnat

Kansanmuusikko Liisa Matveinen lähettää pelaajat kentälle esittämällä kalevalaisia loitsuja
hyvän pelionnen ja – taidon takaajiksi. Liisa on Sibelius-Akatemiasta valmistunut musiikin
maisteri pääaineinaan laulu ja kantele.
Kontiolahden Urheilijat ry tuo kisapaikalle klubitalon välittömään läheisyyteen
ampumahiihtoa ja Kontiolahden ampumahiihtostadionia esittelevää aineistoa sekä
mahdollisuuden kokeilla ekoaseammuntaa pelikierroksen jälkeen.

Tervetuloa!

