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Uudenmaan alueen senioreiden reikäpelicupin säännöt 
 
Tasoitukset: 

Miesten hcp enintään 24, naisten hcp enintään 32 (kaikilla oltava aktiivinen 
pelitasoitus). Kaikki ottelut pelataan ¾ tasoituksilla. Pelitasoitus lasketaan: tarkka hcp 
x 0,75, josta määritellään slope-tasoitus ja sen perusteella pelaajien kesken 
annettavat lyönnit reikäpelikortin mukaan. 

 
Joukkueet: 

1 nainen ja 2 miestä 
Joukkueessa pelaavien nimet on ilmoitettava kentän caddiemasterille peliä 
edeltävänä päivänä klo 16.00 mennessä. 
 
Osallistuvien joukkueiden tulee ilmoittaa ennen pelikauden alkua reikäpelivastaavan 
henkilön yhteystiedot UAS sihteerille, mikäli hän ei ole seuran senioripuheenjohtaja. 
 
HUOM! Joukkueilla on jokaiseen otteluun vapaa pelaajien vaihto- tai 
vaihtamattomuusoikeus. Pelaaja voi olla useamman seuran jäsen, edustusoikeus on 
vain sen seuran pelaajana, jota edusti kauden ensimmäisessä ottelussaan. 
 
Joukkueet sopivat keskenään pelijärjestyksen. Jos järjestyksestä ei päästä 
sopimukseen, päättää kotijoukkue järjestyksen. 

 
Ottelut: 

Miehet pelaavat keltaisilta ja naiset punaisilta teeltä (entisten värien mukaan). 
Pelipareina ovat nainen vastaan nainen ja miehet toisiaan vastaan. 
Suurempitasoitukselliset pelaavat keskenään ja pienempitasoitukselliset keskenään. 
 
Tätä sääntöä rikkoneen joukkueen tulos hylätään. 

 
 
Karsinnat: 

Finaaliin pääsemisestä pelataan ensin kuhunkin kahdeksaan lohkoon arvottujen 
seurojen kesken karsintakierros. Pisteitä joukkueet saavat kustakin keskinäisestä 
pelistä seuraavasti: häviö = 0, tasapeli = 1 ja voitto = 2. Joukkue, joka on 
karsintakierroksella omassa ryhmässään kerännyt eniten pisteitä, menee jatkoon. 
Mikäli karsintakierros päättyy tasatulokseen kahden joukkueen kesken, jatkoon 
menee joukkue, joka on voittanut näiden kahden keskinäisen ottelun. Jos tilanne on 
edelleen tasan, jatkoon menee se joukkue joka on keskinäisessä pelissä voittanut 
enemmän reikiä. Jos tilanne on edelleen tasan, silloin pienemmällä tasoituksella 
pelanneen miesparin voitetut reijät ratkaisevat, jos edelleen tasan silloin suuremmalla 
tasoituksella pelanneen miesparin voitetut reijät ratkaisevat. Jos edelleen tasan silloin 
naisparin voitetut reijät ratkaisevat. Jos tilanne on edelleen tasan niin silloin arvotaan 
jatkoon menijä 

  
Mikäli kolme joukkuetta päätyy tasapisteisiin, jatkoon menee eniten reikiä voittanut 
joukkue. Karsintakierroksella pelataan kutakin vastustajaa vastaan yksi ottelu. 
Joukkueet sopivat keskenään pelipäivät sekä koti- että vierasottelut. Mikäli joukkue 
luovuttaa ottelun pelaamatta sitä, sen kaikki lohkon sisäiset ottelut mitätöidään. 
  
Karsintavaiheeseen osallistuminen edellyttää, että seura on maksanut 
osanottomaksun! 
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Raportointi:  
Raportointivelvollisuus on kotijoukkueella. Kaikkien kolmen peliparin voitetut reiät 
molemmilta joukkueilta on ilmoitettava raportoinnin yhteydessä. 
 
Kaikkien otteluiden tulokset on raportoitava välittömästi pelin jälkeen UAS:n 
reikäpelivastaavalle sähköpostilla. 

  
Auton käyttö: 

Auton käyttö on sallittu, mikäli kenttä ja vastustava joukkue sen hyväksyvät.  
 
 
Neljännes- ja semifinaalit: 

Ottelut pelataan kummankin joukkueen kentillä eli yhteensä 2 kierrosta. 
Pelijärjestyksen ja -päivät seurat sopivat keskenään. Pisteet lasketaan ja jatkoon 
mennään kuten yllä. 

 

Finaali: 
Pelataan UAS:n hallituksen sopivaksi katsomalla neutraalilla kentällä, ei siis 
finaalijoukkueiden kentillä.  
Jos Finaali on pelin jälkeen tasan (kummallakin joukkueella yhtä paljon pisteitä sekä 
voitettuja reikiä), silloin pienemmällä tasoituksella pelanneen miesparin voitetut reijät 
ratkaisevat, jos edelleen tasan silloin suuremmalla tasoituksella pelanneen miesparin 
voitetut reijät ratkaisevat. 
Jos edelleen tasan silloin naisparin voitetut reijät ratkaisevat. Jos edelleen tasan 
silloin joukkueiden valitsema pari pelaa tarvittaessa ”sudden death”-periaatteella 
reikä kerrallaan, kunnes voittaja on selvinnyt. 

 
Aikataulu:  Karsintakierros on pelattava 30. kesäkuuta mennessä 
 Neljännesfinaali on pelattava 25. heinäkuuta mennessä 
 Semifinaali on pelattava 22. elokuuta mennessä 
 Finaali pelataan syyskuun alussa 
 

Osanottomaksun, 70€, UAS laskuttaa seuroilta 29.3. mennessä. Mahdollisista 
pelaajille lankeavista pelimaksuista lohkojen seurat sopivat keskenään. 
 

 
Vakuudeksi Uudenmaan alueen senioritoimikunnan hallitus 
 
 
 
 


