
Pariperjantai 2022 
KILPAILUMÄÄRÄYS 
  

1. YLEISTÄ 

Pariperjantai kilpailusarjaan kuuluu neljä osakilpailua. Päivämäärät ovat 27.5, 10.6, 1.7 ja 12.8.  

Jokainen osakilpailu on oma kilpailunsa. Kilpailusarjan yhteistulokseen lasketaan pelaajan kolme parasta 

osakilpailutulosta kauden aikana. 

Kilpailuissa noudatetaan tätä yleistä kilpailumääräystä ja ennen kilpailua mahdollisesti jaettavaa 

kilpailumääräystä (tulee vain tarvittaessa jos esim. kentällä on jotain poikkeavaa) sekä niiden lisäksi 

soveltuvilta osin KG:n kilpailutiimin yleistä kilpailumääräystä 

(http://kymengolf.fi/kilpaileminen/kilpailumaaraykset/). Kilpailunjohtajana toimii Terhi Kvikant. 

 

2. OSALLISTUMISOIKEUS 

Kilpailu on avoin kaikille. 

 

3. PELIMUOTO, SARJAT ja TASOITUKSET 

Kilpailuissa on yksi sarja. Pelimuoto on joka osakilpailussa omansa, mutta kaikki ovat kahden hengen 

joukkuekilpailuja. 

27.5 Bestball tasoituksellinen pistebogey 

10.6 Scramble, 40% alhaisemmasta tasoituksesta + 20% korkeammasta tasoituksesta 

1.7 Scramble, Norjalainen (tasoituksen verran heittoja), 40% alhaisemmasta tasoituksesta + 

20% korkeammasta tasoituksesta 

12.8. Greensome 0,75 * (Pelaajien yhteenlaskettu peli tasoitus) 

On suositeltavaa että pelaaja pelaa kaikissa kilpailuissa saman pelipartnerin kanssa, koska rankingissa eri 

parien kanssa ansaittuja pisteitä ei lasketa yhteen. 

 

4. RANKING  

Kustakin osakilpailuista jaetaan Ranking pisteitä seuraavasti: 

1. = 11 p. 

2. = 9 p. 

3. = 8 p. 

4. = 7 p. 

5. = 6 p. 

6. = 5 p. 

7. = 4 p. 

8. = 3 p. 

9. = 2 p. 

10. = 1 p. 

11. ja siitä eteenpäin = 1p. 

5. TIIT 

Miehet – perustii 56, M70 halutessaan 52, M75 & M80 52 tai 47 

Naiset – perustii 47  



6. KILPAILUMAKSUT 

Kilpailumaksut (ei sisällä ruokailua): kausipelimaksun maksaneet 5 €, muut pelipäivän normaali green fee. 

 

6. OSAKILPAILUJEN PALKINNOT 

Jokaisessa kilpailussa palkitaan kolme parasta paria. Palkintopöydässä on  

1 x Magnum Skumppa 

1 x pullo Punaviiviä 

1 x pullo Valkoviiniä 

Voittajat valitsevat siis ensin, sitten kakkoset ja sitten kolmoset. 

Jos joku voittajista on alle 18v. voittaa hän GolfSkyn lahjakortin. 

 

Tasatilanteessa ratkaisee tasoituksellisissa sarjoissa pienempi pelitasoitus. Jos se on tasan, niin 

matemaattinen malli. Jos nekin ovat tasan, ratkaisee arpa. 

 

7. RANKING PALKINNOT 

Palkitaan Rankingin kolme parasta paria GolfSky:n lahjakorteilla 

 

Jos pelaaja on pelannut osakilpailuja eri pelipartnerien kanssa, lasketaan yhteen aina ainoastaan kyseisen 

pelipartnerin kanssa ansaitut pisteet. Pelaaja esiintyy silloin Ranking-taulukossa useampaan kertaan, eri 

pelipartnereiden kanssa. 

Tasatuloksen sattuessa paremmuusjärjestyksen ratkaisee peliparin saavuttamien 

ykköstilojen määrä, sitten kakkostilojen määrä jne. Jos kaikki sijoitukset ovat tasan, ratkaisee arpa. 

 


