Hiekkaharju Golfin viikkokisat alkavat. Aika ei ole rajoite, tänä vuonna viikkokisa

pelataan 9 reikäisenä. Kisapäivät maanantai, tiistai ja keskiviikko, siihen
ajankohtaan kuin sinulle sopii. Ehdit hyvin kisaan vaikka töiden jälkeen. Tälle
kaudelle jokaviikkoiset Sponsorit tarjoavat viikon parhaille 50 – 100 € arvoiset palkinnot ja
koko kauden parhaat palkitaan upein palkinnoin. Mille tahansa väylälle tehdystä Hole In
Onesta sponsori OLVI tarjoaa vuoden saunajuomat.

Kauden parhaalle jopa NOIN 1 000 € ARVOINEN PALKINTO!
Viikkokisa on kaikille avoin. Voit pelata maksimissaan kolme kierrosta / viikko, mutta kisamaksu
nousee jokaiselle kierrokselle. Kisakutsu ja tarkemmat säännöt kisakalenterissa.
https://www.hieg.fi/pelaaminen/kilpailukalenteri/

Kisamaksu (vieraspelaajat +GF, pelilippu, tai sarjakortti)
1. kierros 5 € (HieG jäsen / Osakas 3€)
2. kierros 7 €
3. kierros 10 €

Sponsoreina viikot 20-23

Viikkokisat 2019
13.5.2019 alkaen viikot 20-39

Osallistumisoikeus:

Kaikille avoimet.

Pelimuoto:

Tasoituksellinen 9r pistebogey, max slope 36 (18r). Kisapäivät ma-ke.
Maksimissaan kolme kierrosta / viikko, paras tulos valitaan. Miehet
keltainen tee, Naiset punainen tee.

Sarjat:

1. Yleinen PB joka viikon viikkokisa
2. Yleinen SCR joka viikon viikkokisa
3. Yleinen PB koko kauden kestävä, 7 parasta tulosta lasketaan
4. Yleinen SCR koko kauden kestävä, 7 parasta tulosta lasketaan

Ilmoittautuminen:

Ennen kierrosta caddiemasterille

Kilpailumaksu:

1. kierros 5 € (HieG jäsenet ja Osakkaat 3 €)
2. kierros 7 €
3. kierros 10 €
Vieraspelaajat,+Green Fee, sarjakortti, tai pelilippu.

Tulokset ja palkinnot:

Joka viikko kolme parasta PB sarjan (sarja 1) tulosta ja paras SCR sarjan
(sarja 2) tulos palkitaan sponsorin 50 € - 100 € arvoisin palkinnoin, sekä
molempien sarjojen paras Hiekkaharju Golfin Jäsen palkitaan. Kauden
päätyttyä PB sarjan (sarja 3) kolme parasta palkitaan, pääpalkinnon arvo
noin 1 000 €. Lisäksi SCR sarjan (sarja 4) paras palkitaan.
Jokaisessa viikkokisassa jokaisella väylällä tehdystä Hole In Onesta
sponsori OLVI tarjoaa vuoden saunajuomat.
Palkintojen saanti edellyttää jokaiselle kierroksella voimassaolleen EGA
tasoituksen. Palkinnoille päässeiden tasoitushistoria tutkitaan mahdollisten
väärinkäytösten takia tarkasti.

