RKL:n GOLFMESTARUUSKILPAILUT, KILPAILUKUTSU

RKL:n golfmestaruuskilpailut pidetään lauantaina 15.6.2019 kello 8:15 alkaen Ekegolf kentällä, Lustigkullantie 19, 10600 Tammisaari.
Kilpailun johtajana toimii Henrik Sarajas, RKL:n edustajana Hannu Järveläinen ja yhdistyksen edustajana
Joakim Högström. Ilmoittautuminen suoraan RKL:ään linkin kautta https://www.lyyti.in/kpaivat. Max. 100
osanottajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida, eikä ilmoittautumisajan
päättymisen jälkeen tehtyjä sarjasiirtoja.

Osanotto-oikeus on kaikilla RKL:n jäsenillä, joiden virallinen pelitasoitus on max. 36. Kilpailussa
noudatetaan Suomen golfliiton kilpailusääntöjä, ko. kentän paikallissääntöjä sekä RKL:n omia järjestelyohjeita.
Kilpailusarjat
Miesten A-mestaruus
Naisten A-mestaruus

scr / lp
hcp / lp

18 r
18 r

(x) tänä vuonna täyttävät

Miesten B-mestaruus
Miesten C-mestaruus
Seniorimestaruus
Veteraanimestaruus
Veteraanimestaruus
Veteraanimestaruus
Veteraanimestaruus

hcp / lp
pistebogey
scr / lp
scr / lp
scr / lp
scr / lp
pistebogey

18 r
18 r
18 r
18 r
18 r
18 r
18 r

Pelataan teeltä
keltainen tee
osallistuvat naiset päättävät punainen tee
onko hcp vai scr
tasoitus 0 - 18,4
keltainen tee
tasoitus 18,5 – 36
keltainen tee
55 vuotta (x)
keltainen tee
65 vuotta (x)
keltainen tee
70 vuotta (x)
punainen tee
80 vuotta (x)
punainen tee
punainen tee

Kussakin sarjassa tulee olla vähintään viisi (5) kilpailijaa, jotta SM-mitalit voidaan luovuttaa.
Joukkuekilpailu 3-henkisin joukkuein, jokaisen osallistuvan yhdistyksen 3 parasta scr-tulosta
(joukkue / yhdistys).
Kilpailu pelataan yhteislähtönä kello 9.00.
Ilmoittautuminen päättyy viimeistään 31.5.2019. Ilmoittautumisten yhteydessä on hyvä varata golfauto
(25 euroa), jos sellaista haluaa käyttää. Ilmoita myös, jos sinulla on erikoisruokavalio.
Kilpailijoiden on oltava paikalla 45 min ennen starttiaikaa, eli viimeistään kello 8.15.
Harjoituskierrokseen on mahdollisuus kilpailuviikon torstaina ja perjantaina hintaan 40 €.
Osallistumismaksu 80 € on maksettava viimeistään 31.5.2019. SBIF:n tili: FI90 4055 2220 0040 81.
Viitteeksi: oma nimi RKL GOLF.
Osallistumismaksu sisältää: aamukahvin ja pullan, greenfeen, tulospalvelun, saunan + pyyhkeen ja lounaan.
Aamupala on ostettavissa klubin ravintolasta.
Kiertopalkinnot on toimitettava kilpailupaikalle. Palkintojen jako on välittömästi tulosten selvittyä.
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