
VIIKKOKILPAILU WATREC TOUR 2017 
 
Watrec Tour on Loimijoki Golfin järjestämä suosittu viikkokilpailu. Kilpailu on avoin kaikille tasoituskortin 
omaaville pelaajille. Tour pelataan viikoittain 1.5. – 29.8.2017 välisenä aikana ja pelipäivät ovat maanantai 
ja tiistai. 
 
Lähtöaika: 
 

Kilpailukierrokset ovat pelattavissa maanantaina tai tiistaina. Lähtöajat ovat varattavissa aamusta iltaan, 
normaalien pelirajoitusten mukaisesti. Pelaajalla on mahdollisuus uusia ensimmäinen kierroksensa 
(maanantai) yhden kerran seuraavana pelipäivänä (tiistai). Pelaajan viimeinen kierros jää voimaan, ei siis 
automaattisesti parempi. Uusintakierroksesta peritään normaali kilpailumaksu 6 euroa (+ green fee).  
 
Kilpailumaksu: 
 

6 euroa + green fee 30 e jäsenet/40  e vieraat  
 
Sarjat: 
 

Yksi yleinen sarja, joka sisältää kaksi (2) alasarjaa: lyöntipeli hcp- sekä pistebogey-sarja. Kaikki 
viikkokilpailuun osallistuvat pelaajat osallistuvat automaattisesti molempiin sarjoihin. Mikäli joltakin 
väylältä jää lyöntipelitulos saamatta, on pelaaja silti vielä mukana pistebogey-sarjassa. Tasatuloksessa 
paremmuusjärjestys määräytyy pienemmän slopen perusteella, tämän jälkeen matemaattisella 
menetelmällä, parempi sisääntulo, viimeiset 6 reikää, viimeiset 3 reikää ja viimeinen reikä. Jos näidenkin 
jälkeen ollaan vielä tasoissa, niin voittajan ratkaisee arpa. 
 
Poikkeavat tiit sallittu: 
 

Pelaaja saa valita, miltä tiiltä haluaa kilpailukierroksensa pelata. Oletusarvona on naisille punainen ja 
miehille keltainen tii. Kilpailutasoitus ja -slope määräytyy slopetaulukon mukaan. Max. kilpailutasoitus 36. 
Scratch-sarjassa pelaaminen edellyttää, että pelaaja ei tii-valinnallaan helpota kenttää, esim. miespelaaja 
voi pelata punaiselta tiiltä, saa sen mukaisen slopen ja on mukana lyöntipeli hcp sekä pistebogey-sarjassa, 
mutta ei scratch-sarjassa. Samoin naispelaaja voi halutessaan pelata vaikka siniseltä tiiltä ja saa sen 
mukaisen slopen tasoituksellisiin sarjoihin. 
 
Pisteytys: 
 

Kunkin sarjan kymmenen parasta pelaajaa/viikkokilpailu ansaitsee ranking-pisteitä seuraavasti: 
 
Sarjan voittaja, 10 pistettä 
Sarjan toinen, 9 pistettä 
Sarjan kolmas, 8 pistettä jne. 
 
Lisäksi joka viikko jaetaan kolmesta (3) parhaasta scratch-tuloksesta sijoittain pisteet 6, 4, 2, jotka 
yhdistetään mahdollisiin alasarjapisteisiin ja otetaan huomioon kokonaispistetaulukossa. 
 
Mikäli sama pelaaja sijoittuu yksittäisessä viikkokilpailussa molemmissa sarjoissa kymmenen parhaan 
joukkoon, ranking-pisteet huomioidaan ainoastaan pelaajan parhaasta sijoituksesta. Sarjojen painotus 
järjestyksessä: lyöntipeli hcp, pistebogey. Pelaajan ollessa yksittäisessä viikkokilpailussa molempien sarjojen 
kymmenen parhaan pelaajan joukossa, ko. pelaaja poistetaan "alemmasta" sarjasta ja näin ollen näissä 
sarjoissa listalla seuraavana oleva pelaaja nostetaan kymmenen parhaan joukkoon ja hän ansaitsee ranking-



pisteen. Kokonaispisteissä tasatuloksessa paremmuusjärjestys määräytyy pienemmän slopen perusteella ja 
tämän jälkeen pienemmän tarkan tasoituksen perusteella. 
 
Kokonaispisteisiin huomioidaan koko kauden ajalta 10 parhaan osakilpailun yhteenlasketut pisteet sekä 
scratch-pisteet. 
 
Säännöt: 
 

Muilta osin, mitä tässä infossa ei ole mainittu, on kilpailussa voimassa yleiset kilpailusäännöt. Golfauton 
käyttö on sallittua lääkärintodistuksella. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kilpailun johtona ja ylimpänä 
juryna toimii Loimijoki Golf ry:n kilpailutoimikunnan pj. 
 
Osakilpailupalkinnot: 
 

Watrec Tourissa on jokaisella osakilpailulla on oma viikkoisäntä, jotka sponsoroivat osakilpailujen 
tuotepalkinnot. Joka viikko palkitaan jokaisen alasarjan voittajat (1.), toiseksi (2.) ja kolmanneksi (3.) tulleet. 
 
 
Suomen finaali: 
 

Watrec Tourin päättyessä syksyllä 2017, rankingin 120 parasta pelaajaa saa osallistumisoikeuden Suomen 
finaaliin, joka pelataan 3.9.2017. Rankingissa 120 parhaan pelaajan ulkopuolelle jäävät pelaajat pääsevät 
varasijoille ja saattavat sitä kautta saada mahdollisuuden finaaliin, mikäli tulee poisjääntejä tai 120 parhaan 
joukkoon sijoittunut pelaaja ei halua osallistua finaaliin. 
 
 
Finaalimatka ulkomaille: 
 
Kokonaispisteiden perusteella viisi (5) parasta pelaajaa ja Suomen finaalista kaksi (2)  parasta (lyöntipeli- ja 
pistebogeysarjan voittajat) pääsevät mukaan Ongolfin järjestämälle finaalimatkalle Campo Realiin 
Portugaliin 14.–17.11.2017. Yksi bonusmatka arvotaan lisäksi kaikkien niiden kesken, jotka ovat kauden 
aikana osallistuneet Watrec Tourille. Jokaisesta osakilpailuosallistumisesta sekä myös uusintakierroksesta 
saa bonusmatka-arvontalaatikkoon aina yhden (1) arvontalipukkeen kilpailumaksun maksamisen 
yhteydessä. Eli jokaisella pelaajalla on mahdollista lunastaa maksimissaan kaksi (2) arvontalipuketta per 
viikko. Mikäli arvonnan voittajalla on jo matka voitettuna pisteiden tai finaalin kautta, niin arvonta 
suoritetaan uudelleen. 


