Hiekkaharju Golfin viikkokisat ovat käynnissä! Osallistumiseen aika ei ole rajoitteena, koska
tänä vuonna viikkokisa pelataan 9 reikäisenä. Kisapäivät ovat maanantai, tiistai ja keskiviikko, siihen ajankohtaan kuin sinulle parhaiten sopii. Tällä kaudella joka viikko vaihtuvat
yhteistyökumppanit tarjoavat viikon parhaille 50-100 € arvoiset palkinnot.
Yhteistyökumppani OLVI tarjoaa vuoden saunajuomat Hole In Onesta!
Viikkokisa on kaikille avoin. Voit pelata maksimissaan kolme kierrosta yhden viikon aikana, jolloin kisamaksu nousee jokaisella kierroksella.
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Kisamaksu (vieraspelaajat +GF, pelilippu, tai sarjakortti)
1. kierros 5 € (HieG jäsen / Osakas 3€)
2. kierros 7 €
3. kierros 10 €

Kisakutsu ja tarkemmat säännöt löytyvät kilpailukalenterista
https://www.hieg.fi/pelaaminen/kilpailukalenteri/

Yhteistyökumppanit viikoilla 32-33

VOITA STAY & PLAY PAKETTI MALLORCALLE!
Hiekkaharju Golfin viikkokisan voittona kahdelle

VOITA KOTIMAINEN GOLFVIIKONLOPPU
VIERUMÄEN HULPPEASSA HUVILASSA!

onnelliselle 5 vrk golfmatka aurinkoiselle Mallor-

Hiekkaharjun vikkokisassa on mahdollista voittaa

calle.

hulppea viikonloppu Premium Resortsin upeassa

Mallorca stay and play paketti sisältää:
- 5 vrk jaetussa kahden hengen huoneessa
aamiaisella Hipotels Gran Playa de Palma ****
- 3 kierrosta golfia Mallorcan hienoilla kentillä:
Alcanada, Puntiro golf ja Son Antem West.
- tutustuminen, viinimaistelu ja paikallisia makuja
Macia Batle viinitilalla

huvilassa. Palkinto sisältää lisäksi 4 pelilippua.

Osallistumisoikeus

Kaikille avoin.

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.
Tulokset julkistetaan aina perjantaina, mutta koska pelaajilla ei ole
mahdollisuutta tarkistuttaa tuloskortteja kisan jälkeen, pelaajilla on
mahdollisuus tarkistuttaa tulokset sunnuntaihin klo 12:00 saakka, jonka jälkeen julkistetaan lopulliset tulokset.

