
 

KUTSU 
Kankaisten Golf Masku 

 
Senioreiden viikkokilpailu 2022 

Senioreiden viikkokilpailua pelataan 9.5.2022 – 14.8.2022 välisenä aikana, yhteensä 14 viikkoa. 
Peliaika on pääsääntöisesti maanantaiaamusta sunnuntai-iltaan ja kilpailuun voi osallistua 
vain kerran viikossa. Huom! Katso poikkeusviikot sivuilta kaksi (lyhyempi viikkokisa). 
Ennen lähtöä on ilmoittauduttava caddiemasterille.  

Kilpailumääräykset:  KGM:n yleiset kilpailumääräykset 

Osallistumisoikeus:  KGM:n seniorijäsenet 

Kilpailumuoto:  Tasoituksellinen pistebogey, naisilla ja miehillä oma sarja. 

Tasoitusvaatimus:  54, suurin kilpailussa huomioitava tasoitus on 36. 

Tii:  Vapaasti valittavissa (ei oranssi), valittu tii täytyy ilmoittaa 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

Jokaisessa viikkokilpailussa jaetaan sijoituspisteitä seuraavasti: 

 1.  25 p  4.  16 p 7.  10 p 10. 7 p 13. 4 p 
2.  20 p  5.  14 p 8.    9 p 11. 6 p 14. 3 p 
3.  18 p  6.  12 p 9.    8 p 12. 5 p 15. 2 p 
Loput osallistujat saavat kaikki yhden pisteen. Lopputuloksiin 
huomioidaan 7 parasta tulosta. 

Tasatuloksen ratkaisu: Viikkokohtaisessa kilpailussa alhaisempi tarkka tasoitus voittaa. 
Kokonaistuloksissa enemmän ykköstiloja saavuttanut voittaa, jos 
ykköstiloja on yhtä paljon niin sitten eniten kakkostiloja, kolmostiloja jne. 
saavuttanut voittaa.  

Kilpailun tuomari:  Senioritoimikunta 

Kilpailumaksu:  40 € / koko kausi tai 5 € / vko. 

Palkinnot:   Jokaisessa osakilpailuissa palkitaan paras nainen ja paras mies. 
Kauden päätöstapahtumassa palkitaan kokonaiskilpailun kolme parasta 
naista ja miestä. Osakilpailun voittajat saavat 30 € lahjakortin parillisina 
viikkoina Sport Serviceen ja parittomina viikkoina klubiravintola 
Sandyyn. Osakilpailujen palkinnot ovat lunastettavissa caddiemasterilta 
seuraavan viikon perjantaina. 

Muuta:  Ryhmässä on oltava vähintään yksi WHS -tasoituksen omaava pelaaja , 
joka toimii kilpailijan merkitsijänä.  

Lähtökohtaisesti käytetään mobiilisovellusta (GameBook), mikäli 
kuitenkin käytetään paperisia tuloskortteja, tulee nämä palauttaa heti 
kilpailun jälkeen caddiemasterille, joka avustaa mobiilisovellutuksen 
käytössä. 



 

Senioreiden viikkokilpailu 2022 

 

Senioreiden viikkokilpailua pelataan 9.5.2022 – 14.8.2022 välisenä 
aikana, yhteensä 14 viikkoa. Peliaika on maanantaiaamusta 
sunnuntai-iltaan ja kilpailuun voi osallistua vain kerran viikossa. 

Poikkeukset punaisella. 

Ennen lähtöä on ilmoittauduttava caddiemasterille.  

 

VIIKKOSUUNNITELMA 
 
1 / 14 ma 9.5. - su 15.5. 
 

2 / 14 ma 16.5. - su 22.5. 
 

3 / 14 ma 23.5. - su 29.5. 
 

4 / 14 ma 30.5. – su 5.6. 

 
5 / 14 ma 6.6. – to 9.6. Kartano+Kankas 

 

6 / 14 ma 13.6. – su 19.6. 

 

7 / 14 ma 20.6. – ke 22.6. Kartano+Puisto  Juhannusviikko 

 

8 / 14 ma 27.6. - su 3.7. 

 

9 / 14 ma 4.7. – su 10.7. 

 

10 / 14 ma 11.7. – su 17.7. 

 

11 / 14 ma 18.7. – pe 22.7. Kartano+Puisto 

 

12 / 14 ma 25.7. – su 31.7. 

 

13 / 14 ma 1.8. – su 7.8. 

 

14 / 14  ma 8.8. – su 14.8.  

 

 

Muutokset mahdollisia 

https://kgm.fi/fi-fi/seura/seniorit/123/
https://kgm.fi/?action=getcontent&type=viewevent&eventid=178
https://kgm.fi/?action=getcontent&type=viewevent&eventid=193

