Ypäjä Tour -viikkokilpailun säännöt
Kilpailuun saavat osallistua kaikki SGL:n jäsenet, myös ammattilaiset.
2021 viikkokilpailussa pelataan 16 osakilpailua, 9.5.-31.8.2022, sekä finaali, 10.9.2022.
Osakilpailujen pelipäivät ovat maanantai ja tiistai.

Sarjat
- Kilpailussa on yksi yleinen sarja, jossa on kaksi alasarjaa: Lyöntipeli HCP ja Pistebogey
HCP. Maksimi pelitasoitus kaikissa sarjoissa on 36.
Kilpailumaksu:
- 8€ + green fee pelioikeudettomilta
(SGS tai Kultakorttia ei voi käyttää kilpailukierroksen pelimaksuun)
Lähtöaika
-

Lähtöajat ovat varattavissa aamusta iltaan, normaalien pelirajoitusten mukaisesti.
Osallistuminen tulee ilmoittaa sekä maksaa caddiemasterille ennen kierrosta.
Lähtöaikaa ei voi sulkea. Ypäjä Tour -kilpailukierroksen lähtö on aina pidettävä avoinna
muille osallistujille, eikä peliseurasta saa kieltäytyä. Sanktio väärinkäytöksestä on
kisakierroksen hylkäys.

Poikkeavat tiit
- Pelaaja saa valita, miltä tiiltä haluaa kilpailukierroksensa pelata. Oletusarvona on
naisille punainen ja miehille keltainen tii. Ilmoita caddiemasterille ennen pelikierrosta,
mikäli pelaat poikkeavalta tiiltä!
- Kilpailutasoitus ja -slope määräytyy slopetaulukon mukaan. 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.
Säännöt
- Merkitsijän on oltava mukana koko kilpailukierroksen ajan, mutta merkitsijän ei tarvitse
itse osallistua kilpailuun.
- Allekirjoitettu tuloskortti tulee jättää heti pelin jälkeen caddiemasterille tai
tuloskorttilaatikkoon toimiston ollessa kiinni. Vain oikein allekirjoitetut tuloskortit
hyväksytään. Allekirjoittamaton tuloskortti johtaa pelaajan tuloksen hylkäämiseen.
-

Mikäli joltakin väylältä jää lyöntipelitulos saamatta, on pelaaja silti vielä mukana
pistebogey-sarjassa. Tasatuloksessa paremmuusjärjestys määräytyy pienemmän

slopen perusteella, sitten pienemmän tarkan tasoituksen perusteella ja 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
Viikkokilpailun ensimmäisen päivän (maanantai) tulosta voi parantaa yhden kerran
seuraavaa pelipäivänä (tiistai) aikana. Pelaajan viimeinen tulos jää voimaan.
Uusintakierroksesta peritään normaali kilpailumaksu.
Golfauton käyttö on sallittua lääkärintodistuksella.
Muilta osin, mitä tässä ei ole mainittu, on kilpailussa voimassa yleiset kilpailusäännöt.
Kilpailun johtona ja ylimpänä juryna toimii Loimijoki Golf ry:n kilpailutoimikunnan pj.
Ennen kilpailukierrosta on harjoittelu kentällä aiemmin samana päivänä kielletty.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Pisteytys
- Osakilpailuissa kunkin sarjan kymmenen parasta pelaajaa ansaitsee ranking-pisteitä
seuraavasti: Sarjan voittaja, 10 pistettä, toinen 9 pistettä, kolmas 8 pistettä jne.
- Lisäksi joka viikko jaetaan kolmesta parhaasta scratch-tuloksesta sijoittain pisteet 3,2,1,
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.
Kokonaispisteisiin huomioidaan koko kauden ajalta 10 parhaan osakilpailun

-

yhteenlasketut pisteet sekä scratch-pisteet.
Viimeisen viikkokilpailun jälkeen ratkaistaan jokaisen sarjan kokonaiskilpailujen voittajat
ottamalla huomioon kymmenen (10) parhaan kierroksen tulokset sarjoittain seuraavasti
(A)-sarja: pienin yhteenlaskettu lyöntimäärä; (B)-sarja: suurin yhteenlaskettu
bogeypistemäärä. Kilpailijalla tulee olla vähintään kuusi (6) hyväksyttyä kilpailutulosta,

-

jotta tulokset huomioidaan kokonaiskilpailussa.
Tasatuloksessa paremmuusjärjestys määräytyy pienemmän slopen perusteella ja
tämän jälkeen pienemmän tarkan tasoituksen perusteella.
Mikäli useampi pelaaja päätyy kauden lopussa kokonaispisteissä tasapisteille,
ratkaistaan myös kokonaiskilpailun tulos samoin kuin yllä on mainittu.
Tilanteessa, jossa henkilö voittaisi kokonaiskilpailun molemmissa sarjoissa, henkilö
määritetään (A)-sarjan voittajaksi ja (B)-sarjan voittajaksi nousee kokonaispisteissä
toisena oleva henkilö.

Finaali
-

Ypäjä Tourin finaali pelataan la 10.9.
Finaaliin osallistumisoikeus on kaikilla kauden aikana sarjan pisteille päässeillä
pelaajilla, yksikin piste riittää osallistumisoikeuden saamiseen.
Finaaliin ei ole mahdollista osallistua ilman sarjakilpailupisteitä.

Palkinnot
- Ypäjä Tourin jokaisella osakilpailulla on oma viikkoisäntä, joka vastaa osakilpailun
tuotepalkinnoista. Jokaisessa osakilpailussa palkitaan molemmissa alasarjoissa 3
parasta. Osakilpailuissa palkintopöydän arvo on n. 500€
-

-

-

Pelaajalla pitää olla aktiivinen tasoitus, jotta palkinnon voi saada. Mikäli näin ei ole,
palkinto siirtyy seuraavalle.
Kokonaispisteiden perusteella viisi (5) parasta pelaajaa sekä finaalin kaksi (2) parasta
(=molempien sarjojen voittajat) palkitaan yhteistyökumppaneidemme tuotepalkinnoilla /
lahjakorteilla. Kokonaiskilpailun palkintopöydän arvo on n. 5 000€.
Lisäksi yksi (1) palkinto arvotaan kaikkien kauden aikana Ypäjä Tourille osallistuneiden
kesken. Jokaisesta osakilpailuosallistumisesta sekä myös uusintakierroksesta saa
bonuslahjakortin arvontalaatikkoon yhden (1) arvontalipukkeen kilpailumaksun
maksamisen yhteydessä, eli jokaisella pelaajalla on mahdollisuus lunastaa max. kaksi
(2) arvontalipuketta / viikko.
Mikäli arvonnan voittaja on jo valmiiksi palkintosijoilla kokonaiskilpailussa, suoritetaan
arvonta uudelleen.

