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AJANKOHTA 23.-24.9.2017 

KENTTÄ  Rauma Golf 

 

 

JOUKKUEEN ILMOITTAUTUMINEN 

Yksi pelaaja seurasta ilmoittautuu omilla golfbox-tunnuksillaan (MID Joukkue-SM Miehet 

ILMOITTAUTUMINEN). 

 

Kilpailuun otetaan mukaan 12 joukkuetta Mid Tour 2017 seurapisterankingin mukaisessa 

järjestyksessä. 

 

KILPAILUMAKSU 

Kilpailumaksu on 340€ / joukkue (sisältäen harjoituskierroksen). 

 

PELAAJAN EDUSTUSKELPOISUUS 

Mid Tourin vuosikokouksen päätöksellä SM-kilpailuihin voi osallistua pelaaja, joka on Suomen 

kansalainen tai pelaaja joka ei ole Suomen kansalainen, mutta edustaa Suomen Golfliiton 

jäsenseuraa. Pelaajan on oltava edustuskelpoinen ja edustettava kotiseuraansa. 

 

PELIMUOTO 

 

1. päivä, lauantai 23.9.2017 

Pelataan lyöntipelinä aamupäivällä Four-Ball (nelipallo) ja iltapäivällä Foursome (nelinpeli). 

Jokaiselta joukkueelta pelaa kaksi paria aamu- sekä iltapäivällä. Joukkueiden lähdöt tapahtuvat 

ranking sijoituksen mukaan 1/10 tiiltä. Joukkueet ranking sijoilla 1-6 lähtevät tiiltä 1 ja 

joukkueet 7-12 lähtevät tiiltä 10. 

  

2. päivä, sunnuntai 24.9.2017 

Pelataan henkilökohtaisena lyöntipelinä. Joukkueessa pelaa neljä pelaajaa ja lähdöt tapahtuvat 

1/10 tiiltä kolmen pelaajan ryhmissä. Lähdöt ovat käännetyssä järjestyksessä lauantain tulosten 

mukaan. Joukkueet lauantain jälkeen sijoilla 1-6 lähtevät tiiltä 1 ja joukkueet 7-12 lähtevät tiiltä 

10. Lähdöt tapahtuvat käännetyssä paremmuusjärjestyksessä kolmen hengen ryhmissä. 

  



 

Lopullisiin tuloksiin lasketaan joukkueiden kaikki kahdeksan kierrostulosta. 

 

TASATULOSTEN RATKAISU 

Tasatilanteessa voittaja ratkaistaan välittömästi suoritettavalla sudden death (äkkikuolema) – 

uusinnalla, johon kapteeni valitsee joukkueestaan yhden pelaajan. Ottelun voittaja ratkaistaan 

pelaamalla reikä kerrallaan, niin kauan kunnes ratkaisu syntyy. 

   

Muut sijat kuin voitto ratkaistaan parhaan yksittäisen kierroksen mukaan; Tämän jälkeen toiseksi 

parhaan jne. Jos kaikki tulokset ovat samoja, ratkaistaan sijoitus arvalla.  

 

JOUKKUEEN NIMEÄMINEN 

 

Joukkueeseen voi kuulua 4-6 pelaajaa ja kapteeni (kapteeni voi olla yksi pelaajista). Joukkueen 

pelaajien nimet pitää olla toimitettuna Rauma Golfin toimistoon viimeistään perjantaina 22.9 klo 

18.00. 

 

Lauantai aamupäivän peliparit (Fourball) on ilmoitettava Rauma Golfin toimistoon viimeistään 

perjantaina 22.9 klo 18.00. 

 

Lauantai iltapäivän peliparit (Foursome) on ilmoitettava välittömästi aamupäiväkierroksen jälkeen 

tai ne voi ilmoittaa perjantain ilmoituksen yhteydessä. 

 

Sunnuntain pelaajat (single) on ilmoitettava välittömästi lauantai iltapäiväkierroksen jälkeen. 

 

Kaikki nimeämiset ilmoitetaan oheisilla lomakkeella. 

 

LIVE SCORING 

 

Kilpailussa käytetään Golfboxin Live Scoringia. Pelaajien tuloskortissa on tulostensyöttökoodi, jolla 

voi kirjautua sisään verkkosivuille s.golfbox.dk omalla puhelimella. Puhelimen käyttö on sallittu 

tulosten syöttämiseen. Yksi pelaajista voi kirjata kaikkien ryhmäläisten tulokset. 

 

 

 

http://s.golfbox.dk/

