Talvigolf SM kilpailut 2019
Jämin Snow Golfin järjestämät talvigolfin SM- kilpailut 2019 järjestetään kolmipäiväisenä.
Perjantai, lauantai ja sunnuntai 8. – 10.3. 2019

Kilpailuohjelma: Perjantaina 8.3., kilpailee seniorit, 50v täyttäneet, N ja M
Lauantaina 9.3., yleinen sarja, ei ikärajaa. Senioreilla myös osallistumisoikeus
Naiset ja miehet oma sarja
Sunnuntaina 10.3. on vuorossa 2 henk. scramble, max 36 joukkuetta, ilmoittautumisjärjestyksessä.
Aikataulu:

Perjantaina 8.3. yhteislähtö klo 10.00, lähtö tiit ilm. edellisenä päivänä
kotisivullamme www.talvigolf.fi
Lauantaina 9.3., yhteislähtö klo 9.00
Sunnuntaina 10.3 yhteislähtö klo 9.00

Kisainfo ja il-

Viimeistään (huom!) puoli tuntia ennen starttia Jämihotellin ravintolassa,

moittautuminen: kilpailumaksu 30 €/ henk. maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä, käteismaksu.
Yleistietoa:

Tasoiturajaa kilpailuun ei ole. Kuitenkin itse kilpailussa hyväksyttävä suurin tasoitus
on naisilla 30 ja miehillä 24.
Naiset pelaavat punaiselta tiiltä ja miehet keltaiselta tiiltä.
Muut kilpailua koskevat säännöt/ohjeet kilpailukortin liitteenä.

Kilpailuun ilmoi- Ainoastaan Jämi Snow Golfin kotisivulla www.talvigolf.fi olevasta nettilomake
linkistä
tautuminen:

Ilmoittautuminen viimeistään vuorokautta ennen kyseisen päivän kilpailua
Perjantain ja lauantain kilpailuun joudumme asettamaan osallistujarajan, joka on 72
kilpailijaa, ilmoittautumisjärjestyksessä.

Palkinnot:

Seniorisarjoissa (naiset / miehet) 3 parasta HCP tulosta ja 3 parasta SCR tulosta
Yleinen sarja kolme parasta HCP tulosta ja kolme SCR tulosta, kaikki pelaajat
(N, M, S) kilpailee samoista SCR palkinnoista.
Palkinnot ovat pääsääntöisesti Golf Balatan lahjakortteja, lähemmäksi lippua
palkinnot golf palloja.

Mahdollisia majoitusvarauksia voi tiedustella:
www.jamille.fi
www.jami.fi
Myös Jämihotellissa on majoitus mahdollisuus (jopa edullinen)

Talvigolfia pelataan myös melko usein säiden armoilla. Joskus saattaa lunta tulla kerralla 20-30 cm, tai
sitten pakkanen paukkua -20 -30 Celsius asteessa. Kisapäivälle sattuessa tämä asettaa ison haasteen.
Myös kilpailun siirtyminen on mahdollista. Tosin 15 vuoden aikana, mitä Jämillä on golfia harrastettu,
ei yhtään kisaa ole jouduttu olosuhteiden takia perumaan.
Parempi kuitenkin varautua. Kannattaa seurata kotisivuamme www.talvigolf.fi missä tiedotamme
lähes päivittäin kenttämme kunnon.

Lisäinfoa tarvittaessa antavat
Hannu Narvi p. 040 744 8123, Jyrki Järventausta 040 560 5864, Markku Peltonen 045 854 1099

Jämi Snow Golf toivottaa kaikki osanottajat lämpimästi
tervetulleiksi vuoden 2019 talvigolfin SM kilpailuihin

