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Reikäpelimestaruuskisa
Reikäpelimestaruuskilpailu tekee paluun muutaman vuoden tauon jälkeen. Reikäpelin
mestaruuskisaan ilmoittaudutaan 12.6.2022 mennessä NexGolfissa tai caddiemasterille.
Tämän jälkeen toimikunta määrittää ensimmäisen kierroksen parit tasoituksen perusteella,
jotka keskenään sopivat pelipäivän annettuun päivämäärään mennessä. Voittaja etenee
kaaviossa seuraavalle kierrokselle. Ottelukaavio julkaistaan maanantaina 13.6.
Takarajat kierroksien pelaamiselle selviävät, kun ilmoittautuneiden määrä on tiedossa. Näin
jatketaan, kunnes molemmissa sarjoissa on neljä parasta jäljellä. Semifinaalit pelataan
10.9.2022 aamupäivällä (9r) ja finaalit samana iltapäivänä (18r). Kilpailu on ilmainen
lukuunottamatta tarvittavia green feetä.
Viikkokilpailut
Viikkokilpailut alkavat ensi viikolla! NexGolfiin siirtymisen jälkeen olemme joutuneet
muuttamaan systeemiä hieman. Viikkokisa pelataan edelleen yksilökisana ja pelityyppinä on
pistebogey, seitsemän parasta korttia lasketaan kilpailun tulokseen. Viikkokisaan voit
osallistua viikoilla 24-35 (13.6-4.9.) ja finaali pelataan 17.9. Finaaliin pääsee 36 parasta
pelaajaa ja heidät lisätään automaattisesti finaalitapahtumaan. Finalistien tulee itse ilmoittaa,
mikäli he eivät pääse osallistumaan finaalikisoihin.
Tässä on ohjeet viikkokilpailuun osallistumiseen:
1. Ilmoittaudu kyseisen viikon viikkokilpailuun NexGolfissa tai caddiemasterille.
Jokaiselle viikolle on oma kisansa ja niihin pitää ilmoittautua erikseen.
Ilmoittautuminen aukeaa edellisen viikon sunnuntaina ja sulkeutuu seuraavan viikon
maanantaina. Viikko alkaa aina maanantaina.
2. Varaa aikasi NexGolfista, Teetimesta tai Caddiemasterilta.
3. Käy vahvistamassa kierros caddiemasterilla ja ilmoita heille pelaavasi
viikkokisakierros.
4. Kierrä kierros ja palauta korttisi caddiemasterille. Joku caddiemasteriesta syöttää
kortin seuraavan viikon aikana NexGolfiin. Viikkokisan kierrokset vaikuttavat aina
tasoitukseen.
Viikkokilpailu on ilmainen, lukuun ottamatta mahdollisia green fee maksuja, joita kierroksista
tulee. Voittajat palkitaan finaalipäivänä.
Eclectic-viikkokisa
Eclectic-kisassa on tarkoitus on rakentaa mahdollisimman hyvä kierros yhdistellen eri reikien
parhaita tuloksia. Kierroksia voi pelata 13.6. alkaen ja viimeinen kierros pitää pelata 4.9.
mennessä. Tässä vielä ohjeet pelaamiseen.
1. Löydät Eclectic-viikkokisan NexGolfissa, kisaan tarvitsee ilmoittautua vain kerran.
2. Pyydä caddiemasterilta linkin tulosten syöttöön sähköpostilla. Caddiemasterin
sähköpostiosoite on caddiemaster@paloheinagolf.fi. Tulokset ovat kaikille nähtävissä
NexGolfissa ja HIFK Golfin nettisivuilla.
3. Varaa aikasi NexGolfista, Teetimesta tai Caddiemasterilta.
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4. Käy vahvistamassa kierros caddiemasterilla ja ilmoita heille pelaavasi
viikkokisakierros.
5. Syötä tulokset linkin kautta caddiemasterilta saamaasi sheets-taulukkoon.
Muitakin kisoja on tulossa lisää kesän mittaan ja ne päivitetään aina NexGolfiin ja samalla
seuran nettisivuille.
Tervetuloa mukaan peleihin!

