LOG SCRAMBLE TOUR 2020
OSALLISTUMISOIKEUS
LoG Scramble Tour 2020 on avoin parikilpailu kaikille aktiivisen tasoituksen omaaville pelaajille.
Osakilpailuja on neljä ja ne pelataan kerran kuukaudessa kesäkuusta syyskuuhun eli La 13.6., 18.7., 29.8. ja
12.9.2020. Pelipari voi osallistua niin moneen osakilpailuun kuin haluaa. Yhteistuloksessa otetaan
huomioon kolmen parhaan osakilpailun yhteenlaskettu pistebogeytulos. Peliparia ei voi vaihtaa kesken
tourin.
PELIMUOTO
Kilpailu pelataan tasoituksellisena pistebogey-scramblenä. Joukkueen muodostaa kaksi pelaajaa, naispari,
miespari tai sekapari. Joukkueen tasoitus on 1/4 parin yhteenlasketuista tasoituksista. Joukkueen
maksimitasoitus on kuitenkin enintään joukkueen pienemmän tasoituksen omaavan pelaajan
slopetasoitus.
Miehet pelaavat keltaisilta ja naiset punaisilta tiiauspaikoilta.
Pelin kulku: Molemmat lyövät avauksensa tiiltä ja joukkue valitsee parhaassa paikassa olevan pallon. Pallon
paikka merkitään, jonka jälkeen se pelaaja, jonka pallo valittiin jatkaa peliä omalla pallollaan sen
makuupaikaltaan. Joukkueen toinen pelaaja droppaa pallonsa enintään mailanmitan päähän merkitystä
paikasta (ei kuitenkaan lähemmäs lippua) ja jatkaa peliä siitä. Jatkolyönneistä valitaan jälleen paras jne.
Griinillä pallo asetetaan aina mahdollisimman lähelle ensimmäisen pallon paikkaa.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen LoG Scramble Tourin osakilpailuihin päättyy aina pelipäivää edeltävänä perjantaina klo
12.00. Ilmoittautumiset suoritetaan caddiemasterille, puh. 050-5902470 tai caddiemaster@loimijokigolf.fi
tai omilla jäsentunnuksilla suoraan NexGolfiin.

LÄHTÖARVONTA
Lähtöryhmät kiertueella arvotaan kutakin kilpailua edeltävänä perjantaina. Lähtöajat löytyvät LoG:n
kotisivuilta sekä NexGolfista. Pelaajille lähetetään tekstiviesti omasta lähtöajasta, mikäli jäsentiedoissa on
ajantasainen puhelinnumero tallennettuna.
KILPAILUMAKSUT
Kilpailumaksu on 6 euroa / hlö + pelioikeudettomilta green fee 35 euroa.
PALKINNOT
LoG Scramble Tourin yhteispisteiden voittajaparin molemmat jäsenet palkitaan 300 € lahjakortilla Forssan
Giganttiin.
Jokaisesta osakilpailusta palkitaan top3-joukkueet tuotepalkinnoin. Tuotepalkinnot sponsoroi jokaiseen
osakilpailuun vaihtuva yhteistyöyritys.
TULOSKORTIT JA TASATULOSTILANNE
Tuloskortit palautetaan tarkastettuina ja allekirjoitettuina välittömästi kentän caddiemastereille.
Tasatuloksessa pienemmän tasoituksen omaava joukkue voittaa. Mikäli tasoituskin sama, ratkaistaan
paremmuusjärjestys matemaattisella menetelmällä (viimeiset 9 väylää, viimeiset 6, 3, 1). Jos näiden jälkeen
edelleen tasan, niin sitten paremmuus ratkaistaan arvalla. Kokonaistuloksissa tasatuloksen ratkaisee
pienempi tasoitus tai slopen ollessa tasan, verrataan sijoituksia osakilpailuissa.
GOLFAUTON KÄYTTÖ
Kilpailuissa golfauton käyttö on sallittu lääkärintodistusta vastaan.
PAIKALLISSÄÄNNÖT
Kaikissa LoG Scramble Tourin järjestämissä kilpailuissa noudatetaan Loimijoki Golfin omia paikallissääntöjä.
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin säännöissä ja palkinnoissa.

