Seniorien Viikkokilpailut 2021 – Kutsu ja ohjeet osallistumisesta.
Tervetuloa Seniorien Viikkokilpailuihin, jotka ovat seuran seniorijäsenille suunnattu viikoittainen
sarja, johon voi osallistua omalla ajanvarauksellaan viikoittain torstaisin 3.6. alkaen. Osakilpailut
näkyy kilpailu-/tapahtumakalenterissa ja ilmoittautumisaika päättyy kilpailua edeltävänä iltana klo
20, erityistapauksissa on mahdollisuus ilmoittautua kilpailupäivänä ennen lähtöaikaansa.
Kilpailuun ilmoittautuminen ja Tulospalvelu tapahtuu NexGolf-mobiilisovelluksella,
ilmoittautumisen voi tehdä myös tietokoneelta kotoaan NexGolf kilpailukalenterin kautta. Jokainen
osallistuja syöttää itse tuloksensa sovelluksen kilpailut-ominaisuutta käyttäen joko pelatessaan tai
kierroksen jälkeen kopioiden pahvikortin lyönnit järjestelmään, pahvikortteja ei oteta vastaan
lainkaan. (ohjeet kutsun lopussa ilmoittautumisohjeen jälkeen). Viikkokilpailu on aina
tasoituskierros pelimuodosta riippumatta. Kilpailuja järjestetään 16:lla viikolla. Osakilpailusta
jaetaan rankingpisteitä, joista muodostuu Seniorien Viikkokisan order of merit (SVOOM).
Rankingissa huomioidaan kahdeksan parhaan viikkokisasijoituksen mukainen pistemäärä, joiden
perusteella kunkin sarjan neljä parasta (naiset hcp ja scr/ miehet hcp ja scr) kutsutaan syyskuussa
pelattavaan Seniorien Viikkokisafinaaliin. Finaaliin päästäkseen on pelattava vähintään yksi
osakilpailu molempia pelimuotoja. Jos valinnat kohdistuu samaan pelaajaan scr ja hcp -sarjoissa,
hcp-sarjasta seuraavaksi paras finaalipaikkaa vailla oleva pelaaja nousee finaaliin, tasapisteissä
ratkaisee osallistumiset 9...n, kunnes ero syntyy, lopuksi arpa. Viikkokilpailufinaalin pelimuoto
sekä ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Ensimmäinen osakilpailu on kesäkuun 3. päivä ja pelataan pistebogeynä Kalkki-Petterillä.
Vuoroviikoilla pelataan Kalkki-Petteri ja Pyhä Lauri ja kiertojärjestys vaihdetaan heinäkuun
lopussa, koska myös pelimuoto vaihtuu viikoittain lyöntipelin ja pistebogeyn välillä.
Pelimuodot ja sarjat miehille ja naisille:
1. Pelimuodot
i. Pistebogey
a) Merkataan pelattu lyöntimäärä, jos niillä saadaan pisteitä,
b) Jos piste-lyönnit on käytetty, merkitään seuraava lyöntimäärä, jolla ei enää pisteitä
saa, väylää ei tarvitse pelata loppuun.
ii. Lyöntipeli (nk. ruotsalainen lyöntipeli – hyväntuulen lyöntipeli)
a) Merkitään pelatut lyönnit normaaliin tapaan,
b) Jos pelaaja ei ole saanut väylää pelatuksi kaksinkertaisen par-luvun lyötyään,
väylältä merkitään tuloskorttiin 2x par+1 tai 10 lyöntiä, kumpi on pienempi.
2. Sarjat
i. HCP-sarja: Viikon mukainen pelimuoto tasoitettuna,
a) hcp-sarjassa saa tiin valita vapaasti, mutta siitä pitää ilmoittaa ilmoittautumisen
yhteydessä (huomautuskentässä). Oletuksena on miehet keltainen ja naiset punainen.
ii. SCR-sarja: Lyöntipeli normaalein säännöin, pois lukien väyläkohtainen suurin tulos
(maksimi lyöntimäärä per väylä 10, kuten tasoitetussakin kilpailumuodossa),
a) SCR-sarjassa tiit; ikäluokittain seuraavasti: M50 keltainen, M60 sininen, M70
punainen, Naiset punainen
b) Scr-sarjassa kentän saa halutessaan pelata yllä mainittua pidempänä tätä taemmalta
tiiltä.
3. Säännöt, kilpailun johtaja ja tuomari: Petteri Aittola,
i. Kilpailuissa noudatetaan voimassa olevia golfsääntöjä sekä StLG paikallissääntöjä yllä
mainituin lyöntimäärää koskevin poikkeuksin. Sääntötapaukset tulee selvittää ennen
tuloskortin allekirjoittamista mahdollisimman pian kierroksen jälkeen saman päivän
aikana. Tarvittaessa yhteys kilpailun johtajaan puhelimitse.

ILMOITTAUTUMINEN JA TULOSTEN SYÖTTÖ
Kilpailuihin ilmoittautuminen:
Ilmoittautua voi perinteiseen tapaan edellisenä iltana klo 20.00 mennessä caddiemasterille
tai verkossa seuran NexGolfissa kilpailukalenterin kautta tai NexGolf -mobiilisovelluksella.
Ilmoittautuminen mobiilisovelluksella:
Avaa NexGolf puhelinsovellus, kieliasetuksista riippuen tekstit on erilaiset.
1) Valitse Klubikilpailut ja siirry kilpailukalenteriin

2. Valitse tapahtumalistalta Seniorien viikkokilpailu (esimerkissä Reikäpelimestaruus) ja
ilmoittaudu klikkaamalla valintaa ”Osallistu”, hyväksy seuraavassa näkymässä ehdot ja
jatka. Jos sinulla on toiveita, esim. pelaaminen eri tiiltä, kuin ikäluokallesi on ehdotettu, voit
kirjoittaa sen tekstikenttään ennen hyväksymistä.
Viimeistele ilmoittautumisesi ”Maksamalla myöhemmin”.

TULOSTEN SYÖTTÄMINEN
Kilpailu avautuu kilpailupäivän aamuyöllä ja tuloskortit/tulosten syöttö on käytettävissä aamusta
alkaen. Syötä tulokset seuraavasti:
1. Ilmoittautumisesi näkyy punaisessa pallukassa aloitusvalikon kilpailut-kuvakkeen vieressä.
Valitse avautuvasta valikosta ”Mobile scores”, ja aloita tulosten syöttö
Syöttönäkymässä valitse plus- ja miinus-painikkeilla lyöntimäärä (1) ja hyväksy väylän tulos (2),
minkä jälkeen sovellus siirtyy seuraavalle rei’älle. Väyläkohtainen tuloksesi näkyy hyväksymisen
jälkeen tulosluettelossa.

Tuloksen hyväksymisen jälkeen lyöntimäärän oikeaan yläkulmaan tulee pukki osoittamaan, että olet
hyväksynyt tuloksen (lukua voi edelleen tämän jälkeen tarvittaessa korjata ja kuitata
muutos ”Submit score”-painikkeella.
2) Kun kaikki väylät on syötetty hyväksy tuloskortti:
- Valitse tulosten syöttönäkymän
yläkulmasta ”Scorecards”, tuloskortit, jolloin näkymä
muuttuu seuraavaksi. Jos kaikki on OK allekirjoita ja
lähetä tuloskorttisi näkymän alareunassa olevasta
painikkeesta ”Save and singn”

