
Senioreiden Raider Kuppi 2022 

Kutsu Senioreiden Raider Kuppi 2022–kisaan, joka järjestetään  
Maskussa (Kartano-Kankas) keskiviikkona 21.9.2022      

 

Mukana kisassa ovat:  

Archipelagia Golf Club, Harjattula Golf & Country Club sekä KGM. 

Pelimuotona tasoitukseton lyöntipeli, jossa pisteet lasketaan joka reiällä tuloksen mukaan: 

Reiän tulos:   A = 1, 2, 3   B = 1, 2, 2   C = 1, 1, 3   D = 1, 1, 1  

Pisteet jaetaan:   A = 5, 3, 1   B = 5, 2, 2   C = 4, 4, 1   D = 3, 3, 3  

 

Tasoitussarjat (HCP), tasoitus voimassa ilmoittautumis hetkellä: 

     8.0 – 12.0   2 miesten lähtöä 

        12.1 – 16.0  2 miesten 1 naisten lähtö 

  16.1 – 20.0   2 miesten 1 naisten lähtö 

  20.1 – 26.4   2 miesten 1 naisten lähtö 

  26.5 – 36.0  Lady’s only 

Jokaisesta seurasta on 12 pelaajaa = 4 naista ja 8 miestä.  

 

Kaikki reiät pelataan loppuun asti, koska joka reiällä pisteitä jaossa kaikille. Myös kierros 

pelataan loppuun asti. Lopuksi lasketaan reikien pisteet yhteen ja näin saadaan koko kisan 

voittanut seura tietoon. Eli, jokaisen pelatun väylän, jokaisen pelaajan tuloksella on 

merkitys lopputulokseen. Tasatilanteessa, joukkueet valitsevat yhden edustajan, jotka 

pelaavat aloitusväylää niin kauan, että paremmuus selviää.  

Maksu 35€ osallistuja sis. Aamukahvin, pelimaksun ja ruuan(+kahvi) kisan päätyttyä.  

Kisainfo 8.30. Lähdöt yhteislähtönä klo 9.00 tiiltä 1 ja taaksepäin kolme hlöä/lähtö. 

Kartano #1 ja Kankas #6 lähtee 1 ryhmä (9.00) ja Kankas #4, #5, #7, #8 ja #9 kultakin 

2 ryhmää (9.00 ja 9.10) 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut. 
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Pistelaskusäännöt: 

Koska samassa lähdössä olevilla pelaajilla on ”melkein” samat tasoitukset 

(tasoitusrajat), pelataan jokaisesta reiästä suora lyöntipeli! 

A: Reiän voittaja saa 5 pistettä, kakkonen 3 pistettä ja kolmas 1 piste. 

B: Jos on yksi voittaja ja kaksi kakkosta (sama lyöntimäärä) pisteet jaetaan 5, 2 ja 2. 

C: Kaksi ykkössijaa niin pisteet jaetaan 4, 4 ja 1. 

D: Jos kaikilla on sama lyöntimäärä, niin pisteet jaetaan 3, 3 ja 3. 

Jokaisessa lähdössä jokainen kirjaa omat ja vastustajien lyönnit, mutta kotijoukkueen 

pelaaja kirjaa sen lisäksi reiän pisteet!  

Pelin jälkeen kotijoukkueen pistekortti tarkistetaan yhdessä. 

 

 

 


