RKL:n GOLFMESTARUUSKILPAILUT, KILPAILUKUTSU
RKL:n golfmestaruuskilpailut pidetään lauantaina 28.8.2021 kello 8:15 alkaen
Peuramaa Golfin kentällä, Peuramaantie 152, 02480 Kirkkonummi.
RKL:n edustajana toimii Mikael Åhl ja Helsingin yhdistyksen edustajana Raimo Kostiainen.
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
Miesten B-mestaruus
Miesten C-mestaruus
Seniorimestaruus
Veteraanimestaruus
Veteraanimestaruus
Veteraanimestaruus

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

(x) vuonna 2021 täyttävät
18 r
18 r
tasoitus 0 - 36
18 r
tasoitus 0 - 18,4
18 r
tasoitus 18,5 – 36
18 r
55 vuotta (x)
18 r
65 vuotta (x)
18 r
75 vuotta (x)
18 r
65 vuotta (x)

Pelataan teeltä
keltainen tee
punainen tee
keltainen tee
keltainen tee
keltainen tee
keltainen tee
punainen tee
punainen tee

Kussakin sarjassa tulee olla vähintään viisi (5) kilpailijaa, jotta sarja pelataan. Jos ilmoittautuneita on
vähemmän, niin sarja yhdistetään lähinnä sopivaan.
Joukkuekilpailu 3-henkisin joukkuein, jokaisen osallistuvan yhdistyksen 3 parasta scr-tulosta huomioidaan
(joukkue / yhdistys).
Mestaruuskilpailut pelataan yhteislähtönä klo 09.00 Vanha Peura kentällä.
Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 28.6.2021 ja päättyy 13.8.2021. Ilmoittautuminen kilpailuun
tapahtuu maksamalla kilpailumaksu 80 € Helsingin rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille:
FI40 2044 1800 0647 11. Viitteeksi: oma nimi, golfseura, RKL GOLF.
Esteen sattuessa 23.8. mennessä tehdyistä peruutuksista palautetaan kilpailumaksu.
Kilpailusarja ilmoitetaan RKL:ään linkin kautta https://www.lyyti.in/Golf21.
Kilpailumaksu sisältää: rangepoletin, green feen, golfkärryn, tulospalvelun, saunan + pyyhkeen sekä lounaan.
Kilpailijoiden on oltava paikalla 45 min ennen starttiaikaa. Kilpailuinfo alkaa kello 8.20.
Harjoituskierroksen (1 kierros / pelaaja) voi kilpailuun ilmoittautunut pelata hintaan 40 € / kierros.
Golfauton käyttö kilpailussa ja harjoituskierroksella on 35 € / auto.
Palkintojen jako on välittömästi tulosten selvittyä.
Virallisen kilpailun ohessa RKL:n perheenjäsenille on tasoituksellinen pistebogey-kilpailu. Ilmoittautuminen ja
maksu, kuten virallisessa kilpailussakin.
TERVETULOA!
RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK
RKL
Helsingin Rakennusmestarit ja-insinöörit AMKry

