Kilpailukutsu
Keski- Suomen Kierros 90r
15.- 19.7.2019
Himos Golf Muurame Golf
Sarjat

Jyväs-Golf

Revontuli Golf Laukaan Peurunkagolf

LP/SCR (hcp 0 - 11,4) valk. tii (MGS tii 58), vain miehille) max. 32 pelaajaa*
LP/HCP (hcp 0 - 18,4) kelt./pun. tii (MGS tii 56/47), max. 64 pelaajaa
PB/HCP (hcp 0 - 36,0) kelt./pun. tee (MGS tii 56/47) max. 32 pelaajaa*
*) Jos sarja ei tule täyteen, voidaan vapaita paikkoja lisätä toiseen tähdellä merkittyyn
sarjaan

Pelijärjestys MA 15.7.2019 Jyväs-Golf 18r, lähdöt*** klo 7:00 ja n. klo 12:30
TI 16.7.2019 Muurame Golf 18r, lähdöt klo 8:00
KE 17.7.2019 Laukaan Peurunkagolf 18r, lähdöt klo 8:00
TO 18.7.2019 Himos Golf 18r, lähdöt klo 8:00
PE 19.7.2019 Revontuli Golf 18r, lähdöt klo 8:00**
Neljän ensimmäisen kilpailupäivän lähdöt arvotaan ja viimeisenä kilpailupäivänä on käännetty
paremmuusjärjestys. Lähtöaikaa voi toivoa maanantain -torstain lähdöille (aikainen tai myöhäinen).
Lähdöt ovat Muuramen, Laukaan, Himoksen ja Revontulen kilpailupäivinä klo 8:00 ja Jyväs-Golfin
kilpailupäivänä klo 7 ja noin klo 12:30 (jos osallistujia enemmän kuin 68). Sarjojen lähtöajat määräytyvät
sarjojen ilmoittautumismäärän mukaan ja tiedetään ilmoittautumisajan päätyttyä.
**Revontulen lähdöt ovat teeltä 1 ja 10.
***JG:n lähdöt kello 8:00 alkaen mikäli kilpailun osallistujamäärä on enintään 68.
HUOM! SARJA- /LÄHTÖAIKAVAIHDOT EIVÄT OLE MAHDOLLISIA LÄHTÖLISTAN JULKAISUN JÄLKEEN!
Kilpailijat ovat itse vastuussa omasta ilmoittautumisestaan. Ilmoittakaa sarja, johon osallistutte ja
mahdollinen lähtöaikatoive (ma-to) ilmoittautumisajan puitteissa.
Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 1.5.2019 klo 9.00 ja päättyy keskiviikkona 10.7.2019 klo 18.00.
Ilmoittautumiset ensisijaisesti www.kskierros.fi sivulla olevalle ILMOITTAUTUMISLOMAKKEELLE tai Jyväs
Golfin caddiemasterille sähköpostitse toimisto@jyvasgolf.fi / puhelimitse 050 446 0006.
Sähköpostitse tai puhelimitse ilmoittautuessasi ilmoita vähintään seuraavat tiedot:






Etu- ja sukunimi
Seuralyhenne
Jäsennumero kotiseuraan
Sarja, johon osallistut (SCR, LP/HCP vai PB/HCP)
Mahdolliset lähtöaikatoiveet.

Kilpailumaksut

180 € (sisältää green feet ja 1 poletin/kierros)
150 € (jos pelioikeus MGS:n, JG:n, ReG:n, HPG:n tai LPG:n kentällä) juniorit (18
vuotta tai alle) puoleen hintaan. Peliliput eivät käy maksuksi.

Ennakkomaksut

Jyväs Golfin tilille FI19 2017 1800 0732 02, viestiosaan nimi ja seura.
Ennakkomaksajan etuhinnat 150 € / 130 € (juniorit v. 2001 synt. ja
nuoremmat -50 %).
Ennakkomaksuaika päättyy pe 28.6.2019.
Huomioikaa, että pelkkä maksu ei riitä ilmoittautumiseksi.

Lähtöajat

Neljän ensimmäisen päivän lähtöajat tulevat torstaina 11.7. klo 12 mennessä
seurojen ilmoitustauluille, tekstiviestillä pelaajille sekä löytyvät JG:n
Kilpailukalenterista osoitteesta https://www.jyvasgolf.fi/kilpailukalenteri.
Viimeisen kilpailukierroksen lähtöajat julkaistaan, kun viimeiset kilpailijat ovat
päättäneet kierroksensa edellisenä päivänä, noin klo 17.00.

Palkintojen jako / palkinnot Jokaisesta sarjasta palkitaan viisi (5) parasta. Paras naistulos palkitaan mikäli
palkittava ei ole jo viiden parhaan palkittavan joukossa. Lisäksi yksi arvontapalkinto muiden ei-palkittujen
kesken. Palkinnoista oma erillinen liite kilpailukutsun lopussa (sivut 3 ja 4).
Osallistumisen peruminen
Ennen ilmoittautumisajan umpeutumista pelaaja voi perua osallistumisensa ilman sanktioita. Kilpailun
ilmoittautumisajan päätyttyä, kilpailuun ilmoittautunut pelaaja on velvollinen maksamaan kilpailumaksun
kokonaisuudessaan, vaikka ei jostain syystä kilpailua pelaisikaan. Mikäli kilpailija on estynyt osallistumasta
kilpailuun sairauden tms. hyväksyttävän syyn vuoksi, tulee hänen ilmoittaa poisjäännistään kirjallisesti
mahdollisimman pian osoitteeseen toimisto@jyvasgolf.fi. Kilpailupäivän aamuna tulee tehdä puhelimitse
kilpailukentän caddiemasterille sähköpostin lisäksi. Ainoastaan lääkärintodistus tai muu painava syy (joka
on estänyt perumisen ajoissa) oikeuttaa vapautukseen maksusta. Jotta vapautus maksusta voidaan
myöntää, on ilmoitus oltava kyseisen kentän caddiemasterilla viimeistään puoli tuntia ennen kilpailijan
lähtöaikaa. Kilpailusta poisjääminen saattaa johtaa maksun perimisen lisäksi myös muihin kurinpidollisiin
toimenpiteisiin.
Muuta

Kilpailussa noudatetaan kunkin kentän voimassa olevia paikallissääntöjä ja
kilpailumääräyksiä.
Tervetuloa kilpailemaan Keski-Suomen Kierrokselle!

KESKI-SUOMEN KIERROS 15.-19.7.2019
PALKINNOT
Keskisuomalainen golfviikonloppu palkintopaketti

KESKI-SUOMEN KIERROS 14.-17.7.2015
Arvo
* Majoitus 4:lle hengelle
* Greenfeet 4:lle hengelle
* Lounas 4:lle hengelle
Palkinnot

690

€

Kilpailussa annetaan palkintoja osanottajamäärän mukaan niin, että n. 1/7 kuhunkin sarjaan
osallistuvista saa palkinnon. Ensin palkitaan kunkin sarjan voittajat, sitten toiseksi tulleet, jne.
K-S:n kierros “Tourplayer”- palkintopaketti
Palkitsemisvaiheessa voittaja saa ottaa palkintopöydältä kaksi vapaavalintaista pelilippua jäljellä
olevista pelilipuista ja muut palkittavat ottavat yhden pelilipun. Scr-sarjan 4. ei saa pelilippua.
tusina ProV1
palloja
* 1 perässä
Palkinnon
suluissa
lahjoittajakentän lyhenne.
Arvo
* 1 Titleist Varustekassi
* 1 Titleist Lippis
€
1 Titleist Pyyhe
* lyöntipeli
Miehet,
scratch: 5 parasta palkitaan (20 osallistujaa), palkintojen jako MGS
* 1 Titleist Sateenvarjo
1 G-fee 18r.Keskisuomalaiselle
golfkentälle
1. * lahjakortti
(arvo 130 €, JG) + tusina
XXXX -palloja (JG) + 2 pelilippua

356

2. lahjakortti (arvo 90 €, JG) + 2 tuubia XXXX–palloja (JG)+ 1 pelilippu
3. lahjakortti (arvo 60 €, JG) + 2 tuubia XXXX –palloja (JG) + 1 pelilippu
4. tusina XXXX –palloja (JG)

Pariskunnan palkintopaketti

Greenfeethcp
2:lle
* lyöntipeli
Yleinen,
A: hengelle
5 parasta palkitaan (29 osallistujaa), palkintojen jako MGS

Arvo

192

* Pallotusinat 2:lle hengelle
Lounas 2:lle
1. * lahjakortti
(arvohengelle
130 €, MGS) + tusina Titleist ProV1 -palloja (MGS) + 2 pelilippua
19:n reiän
juoma
2:lle
hengelle
2. * lahjakortti
(arvo
90 €,
MGS)
+ 2 tuubia Titleist ProV1 -palloja (MGS) + pelilippu

€

3. lahjakortti (arvo 60 €, MGS) + 2 tuubia Titleist ProV1 -palloja (MGS) + pelilippu
4. tusina Titleist NXT Tour –palloja (MGS) + pelilippu
5. tusina Titleist Velocity –palloja (MGS) + pelilippu

Callaway kesähemmo palkintopaketti
Yleinen, lyöntipeli hcp B: 3 parasta palkitaan (14 osallistujaa), palkintojen jako ReGArvo

* Callaway Paita

150

Callaway(arvo
Shortsit
1. * lahjakortti
130 €, LPG) + tusina XXXX -palloja (LPG) + 2 pelilippua
2. * lahjakortti
(arvo
90 €, LPG) + 2 tuubia XXXX -palloja (LPG) + pelilippu
Callaway Lippis
3. lahjakortti (arvo 60 €, LPG) + 2 tuubia XXXX -palloja (LPG) + pelilippu

€

Yleinen, Singleton
pistebogeyekatii
hcp:5palkintopaketti
parasta palkitaan (33 osallistujaa), palkintojen jako ReG
1. * lahjakortti
€, ReG) + tusina XXXX -palloja (ReG) + 2 pelilippua
Greenfee(arvo
1:lle 130
hengelle
2. * lahjakortti
(arvo
90
€,
ReG) + 2 tuubia XXXX -palloja (ReG) + pelilippu
Pallotusina
3. lahjakortti
(arvo
60
€,
ReG)
+ 2 tuubia XXXX -palloja (ReG) + pelilippu
* Hanska
4. tusina
XXXX
–palloja
(LPG)
+ pelilippu
* Tiipussi
5. tusina XXXX –palloja (ReG) + pelilippu

Arvo

103

Paras nainen (pistebogeytulos): kiertopalkinto ja optiona (jos ei saa muutoin tavarapalkintoa)
tusina XXXX lady –palloja (ReG?)

€

KESKI-SUOMEN KIERROS 15.-19.7.2019
PALKINNOT
LP HCP K-S:n Kierros
I
Keskisuomalainen golfviikonloppu
KESKI-SUOMEN
KIERROS 14.-17.7.2015
II
Titleist Tourplayer paketti
III
IV
V
Palkinnot

Pariskunnan palkintopaketti
Callaway kesähemmopaketti
Singleton ekatiipaketti

Kilpailussa annetaan palkintoja osanottajamäärän mukaan niin, että n. 1/7 kuhunkin sarjaan
osallistuvista saa palkinnon. Ensin palkitaan kunkin sarjan voittajat, sitten toiseksi tulleet, jne.
Palkitsemisvaiheessa voittaja saa ottaa palkintopöydältä kaksi vapaavalintaista pelilippua jäljellä
olevista pelilipuista ja muut palkittavat ottavat yhden pelilipun. Scr-sarjan 4. ei saa pelilippua.
Palkinnon perässä suluissa lahjoittajakentän lyhenne.

PB HCP K-S:n Kierros

Keskisuomalainen
golfviikonloppu
Miehet,I lyöntipeli
scratch: 5 parasta
palkitaan (20 osallistujaa), palkintojen jako MGS
II
Titleist Tourplayer paketti
Pariskunnan
1. IIIlahjakortti
(arvo 130 palkintopaketti
€, JG) + tusina XXXX -palloja (JG) + 2 pelilippua
IV
Callaway
kesähemmopaketti
2. lahjakortti (arvo 90
€, JG) + 2 tuubia XXXX–palloja (JG)+ 1 pelilippu
Singleton ekatiipaketti
3. Vlahjakortti
(arvo 60 €, JG) + 2 tuubia XXXX –palloja (JG) + 1 pelilippu

4. tusina XXXX –palloja (JG)
Yleinen, lyöntipeli hcp A: 5 parasta palkitaan (29 osallistujaa), palkintojen jako MGS
1.
2.
3.
4.
5.

lahjakortti (arvo 130 €, MGS) + tusina Titleist ProV1 -palloja (MGS) + 2 pelilippua
LP SCR K-S:n Kierros
lahjakortti (arvo 90 €, MGS) + 2 tuubia Titleist ProV1 -palloja (MGS) + pelilippu
lahjakortti (arvo 60 €, MGS) + 2 tuubia Titleist ProV1 -palloja (MGS) + pelilippu
I
Keskisuomalainen golfviikonloppu
tusina Titleist NXT Tour –palloja (MGS) + pelilippu
II
Titleist Tourplayer paketti
tusina Titleist Velocity –palloja (MGS) + pelilippu
III
Pariskunnan palkintopaketti
IV
Callaway kesähemmopaketti
V
Singleton ekatiipaketti
Yleinen, lyöntipeli hcp B: 3 parasta palkitaan (14 osallistujaa), palkintojen jako ReG
1. lahjakortti (arvo 130 €, LPG) + tusina XXXX -palloja (LPG) + 2 pelilippua
2. lahjakortti (arvo 90 €, LPG) + 2 tuubia XXXX -palloja (LPG) + pelilippu
3. lahjakortti (arvo 60 €, LPG) + 2 tuubia XXXX -palloja (LPG) + pelilippu

BEST LADY
K-S:n
Kierros
Yleinen, pistebogey
hcp:5
parasta
palkitaan (33 osallistujaa), palkintojen jako ReG
1.
2.
3.
4.
5.

I lahjakortti
Pariskunnan
(arvo 130 palkintopaketti
€, ReG) + tusina XXXX -palloja (ReG) + 2 pelilippua

lahjakortti (arvo 90 €, ReG) + 2 tuubia XXXX -palloja (ReG) + pelilippu
lahjakortti (arvo 60 €, ReG) + 2 tuubia XXXX -palloja (ReG) + pelilippu
tusina XXXX –palloja (LPG) + pelilippu
tusina XXXX –palloja (ReG) + pelilippu

Paras nainen (pistebogeytulos): kiertopalkinto ja optiona (jos ei saa muutoin tavarapalkintoa)
tusina XXXX lady –palloja (ReG?)

