Talvigolf SM kilpailut 2018
Jämin Snow Golfin järjestämät epäviralliset talvigolfin SM-kilpailut kilpailut ovat tänä vuonna kolmipäiväiset. Pe 2.3., La 3.3 ja
su 4.3
Perjantai 2.3 Senioreitten päivä
Sarjat: N seniorit 50 v (-68 syntyneet) pistebogey HCP, scr lyöntipeli
M seniorit 50 v pistebogey HCP, scr lyöntipeli

-

Henkilökohtaisen kisan yhteydessä pelataan myös joukkue kilpailu
2 hengen best ball. kilpailu, joukkue voi muodostua naisista tai miehistä myös sekajoukkue
hyväksytään.
kilpailumuoto on pistebogey HCP

Lauantaina 3.3. Yleisen sarjan pelipäivä, myös senioreilla osallistumisoikeus
Naiset yleinen hcp/scr lyöntipeli.
Miehet,yleinen hcp/scr lyöntipeli.
Molemmissa sarjoissa palkitaan kolme parasta HCP ja SCR tulosta.
Molempina päivinä osallistumisoikeus 72 kilpailijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Sunnuntaina 4.3. Joukkuekilpailu
2 hengen scramble, max.36 joukkuetta.
Kolme parasta SCR-tulosta ja kolme HCP tulosta palkitaan.
Kilpailuihin voivat osallistua kaikki pelaajat tasoituksesta riippumatta (HCP 0-54), kuitenkin itse kilpailussa hyväksyttävä suurin
tasoitus on naisilla 30 ja miehillä 24.
Hyväksyttävä tasoitus 25 % pelaajien yhteenlasketusta slopesta, enintään pienemmän tasoituksen omaavan pelaajan tasoitus.

Jokaisena päivänä on lähimmäksi lippua kilpailu, molemmalla 9 väylän kierroksella. Kolmena päivänä osallistut 6 kertaa
lähimmäksi lippua kilpailuun. Tähän kisaan palkinnot on lahjoittanut GOLF BALATA Vammalasta.
______________________________________________________________________________________________________
Perjantain kilpailu yhteislähtö klo 10, lauantain ja sunnuntain kilpailut yhteislähtö klo 9.00. Ilmoittautuminen viimeistään
puolituntia ennen kilpailua Jämihotellin ravintolassa.

Ilmoittautumiset www.talvifgolf.fi sivulla olevasta ”nettilomake” linkistä keskiviikkoon 28.2. klo
18.00 mennessä. Sunnuntain 4.3. scramble kisaan otetaan ilmoittautumisia vielä lauantaina klo 16.00 saakka.
Erittäin tärkeää että täytät lomakkeen kaikki sarakkeet.
Lähtöryhmät nähtävissä www.talvigolf.fi sivullamme torstaina 1.3. klo 12.00 jälkeen ja lauantaina klo 18.00 jälkeen.
Kilpailumaksu 30 €/kilpailu/henkilö maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Jämi-hotellin ravintolassa kilpailupäivän
aamuna perjantaina 9.30, la ja su klo 8.00 – 8.30 (käteismaksu, korttimahdollisuutta ei ole).

Huom! Kaikkiin kilpailuihin sisältyy mehu- ja makkaratarjoilu.
Mahdollisiin tiedusteluihin vastaavat Hannu Narvi 040 744 8123, Jyrki Järventausta 040 560 5864
ja Markku Peltonen 045 854 1099.
Majoitusvaraukset: Majoitusvaraukset sähköpostilla www.jamille.fi tai puhelimella 02-547 1033 / Lomahotelli
Jämi.
Tervetuloa Jämille, kisailemaan talvigolfin SM 2018 mestaruuksista

