Las Wegas- golfpelimuoto, jossa ei tarvita tasoituksia
Golfin eräs mielenkiintoisuutta lisäävä osa on erilaiset pelaajien väliset kilpailut. Tunnetuimpia lienevät erilaiset Skinit,
Snake ja tietenkin puhtaat lyönti- ja reikäpelit, sovituin panoksin.
Maailmalla pelataan usein Las Wegas nimistä seurapeliä. Las Wegasin etu moneen muuhun kilpamuotoon verrattuna on
se, että tasoituksia ei huomioida ja huonommallakin pelillä voi voittaa! Se soveltuukin erinomaisesti klubipelaajien ja
golfin sosiaalisuudesta nauttivien peliksi.
Las Wegasissa on jokainen pallo pelattava reikään saakka. Jokainen pelaaja kerää omia pisteitä, vaikkakin jokainen
reikä pelataan joukkueena. Näin jokainen pelaaja itse vaikuttaa lopputulokseen, mutta myös tuurilla ja taktikoinnilla on
oma osuutensa.
Las Wegas peliä voi parhaiten pelata neljän hengen ryhmässä, mutta kolmellakin pelaajalla se onnistuu.
Säännöt:
Pelissä jokainen pelaaja kerää henkilökohtaisia pisteitä joukkueena. Kaksi voittajaa, kullakin reiällä, saa plus pisteitä ja
kaksi muuta vastaavan määrän miinuksia.
Pisteille määritellään ennen pelinalkua jokin arvo esim. 10 pistettä = tai 1 piste = jne. sen mukaan kuinka isoilla
panoksilla halutaan pelata.
Pelin alussa 1 tiillä jokaisen pelaajan lyöntijärjestys arvotaan. 1. ja 4. sekä 2. ja 3. muodostavat joukkueet. Tämän
jälkeen jokaisen tiin honour järjestys saman kaavan mukaan (1 & 4 sekä 2 & 3), määrää joukkueet. Näin joukkueet
elävät koko ajan.
Jos mukana on vain kolme pelaajaa, pelissä olematon pelaaja= ”bogey”. Tämä ”bogey” arvotaan ihan niin kuin se olisi
olemassa. ”Bogeyn” kaverikseen saava saa myös sen saamat pisteet ja samoin kustantaa ”bogeyn” tappiot.
(Käytännössä kaikki kahtena). Honouri järjestyksessä ”bogey” kulkee sillä paikalla, minkä kunkin reiän bogeytulos
edellyttää.
Pisteiden laskeminen:
Pisteet lasketaan yksinkertaisesti lyöntien mukaan (siksi jokaisen pelaajan on saatava tulos).
Parin parempi tulos on kymmeniä ja huonompi ykkösiä. Siis tulos 5 ja 4 antavat pisteet 45. Jos tällöin vastustajat
tekevät tulokset 5 ja 5, on heidän pisteensä 55. Tällöin erotus 55 – 45 =10, joten ensimmäisen joukkueen molemmat
jäsenet saavat 10 plus ja jälkimmäisen joukkueen molemmat jäsenet -10 pistettä. (Huom! Kirjanpidon oikeellisuuden
tarkastusta helpottaa, että pisteiden summa on aina =0)
Pisteiden erotus pyöristetään aina suurempaan 5 jaolliseen lukuun (helpottaa kirjanpitoa). Siis erotus 1 = 5 tai erotus 7
=10 jne.
Peliin tuovat lisämausteensa erityissäännöt.
Birdie:
Kun pelaaja tekee birdien, kääntää se vastustajan tuloksen niin, että huonompi tulos on kymmeniä ja parempi ykkösiä
(Esim. jos birdien tehneen joukkueen vastustajat tekevät tulokset 4 ja 10, normaalisti heidän pisteensä olisivat 50
(40+10), nyt ne ovat 104(100+4). Jos tulee useampia birdietä tai eagle, ensimmäinen birdie kääntää ja jokainen
seuraava tuplaa edellisen.
Erotus=0, reikä tasan joukkueilta.
Seuraavan reiän tulos kerrotaan kahdella. Mikäli sekin menee tasan, seuraava reikä = 2 x 2 = x 4 (tulos kerrotaan
neljällä). Mikäli sekin menee tasan, seuraava reikä = 2 x 2 x2 =x 8 (tulos kerrotaan kahdeksalla) jne.
Vaihtuvat parit tasoittavat pelaajien eroja (paras ja huonoin muodostavat aina parin) Birdiet ja tuplaukset tekevät Las
Wegasista pelin. Lopputuloksen kannalta on tärkeintä olla voittavassa joukkueessa, joten pelitaidolla on merkitystä,
mutta myös tuurilla voi pärjätä.
Pelin päätyttyä, ne joilla on miinusmerkkisiä tuloksia maksavat vastaavat summat plussaa saaneille. Pelivelkahan on
maksettava välittömästi.
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