SUOMEN GOLFHISTORIALLINEN SEURA ry

HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUT 6.7.2013, Tuusulan Golfklubi
Hikkorigolfin Suomen mestaruuskilpailut pidetään Tuusulan golfkentällä lauantaina 6. päivänä heinäkuuta
2013 alkaen klo 9.00. Kilpailuissa ratkaistaan miesten, naisten ja miesseniorien henkilökohtaiset mestaruudet
sekä niiden lisäksi klubien välinen mestaruus ja Finnish Hickory Open, tasoituksellinen lyöntipelimestaruus.
Kilpailu on avoin kaikille golfareille.
Suomen Golfhistoriallinen Seura (SGHS) toivottaa kaikki hikkorigolfista kiinnostuneet osallistumaan
tapahtumaan. Senioreille on nyt oma sarja, joten tervetuloa runsain joukoin mukaan.
KILPAILUOHJE:
Kilpailusarjat:
-

18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, miehet.
Voittaja on vuoden 2013 hikkorigolfin miesten Suomen mestari.

-

18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, naiset.
Voittaja on vuoden 2013 hikkorigolfin naisten Suomen mestari.

-

18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, seniorit 60v miehet.
Voittaja on vuoden 2013 hikkorigolfin seniorien Suomen mestari.
Seniorisarjaan osallistuva ei voi osallistua miesten sarjaan.

-

Tasoituksellinen 18 reiän lyöntipeli kaikille osallistujille.
Paras nettotulos voittaa vuoden 2013 Finnish Hickory Openin

-

Klubien välinen joukkuekilpailu. Klubin kaksi parasta tulosta sekä brutto- että nettosarjoista
lasketaan yhteen (voi olla samat pelaajat). Alhaisin tulos voittaa klubien välisen Suomen
mestaruuden.
Finnish Hickory Openin maksimi lähtötasoitus on 36. Kilpailutasoituksena käytetään SGHS:n
hyväksymää erillistä hikkoritasoitusta.

Tasatulokset:
Henkilökohtaiset Suomen mestaruudet ratkaistaan jatkorei’illä.
Finnish Hickory Openin voittaa pienemmällä tasoituksella pelannut pelaaja.
Klubimestaruuden voittaa joukkue, jolla on pienempi joukkueessa mukana olevien pelaajien
yhteenlaskettu tasoituksen keskiarvo.
Pelattavat tiit:
Miehet pelaavat sinisiltä tiiltä, naiset punaisilta tiiltä.
Välineet:
Kilpailussa noudatetaan SGHS:n määrittelemiä välinesääntöjä. Ainoastaan aidot puuvartiset ennen vuotta
1935 valmistetut mailat ovat sallittuja. Säännöt löytyvät SGHS:n Internet-sivuilta osoitteesta
www.sghs.fi. Sieltä löytyvät ohjeet myös ajan hengen mukaisesta pukeutumisesta.
Palloina voidaan käyttää kaikkia nykysääntöjen sallimia palloja.
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Osallistumis-/kilpailumaksut:
Osallistumismaksut ovat seuraavat:
SGHS:n jäsen 50 €
Ei jäsen 70 €
SGHS:n/ Tuusulan Golfklubin jäsen 30 €
Tuusulan Golfklubin jäsen 50 €
Osallistumismaksu sisältää kilpailumaksun, eväspaketin sekä juhlapäivällisen Tuusulan golfklubilla.
SGHS:n jäsenhakemus- eli liittymislomake löytyy osoitteesta www.sghs.fi
Jäsenyys astuu voimaan hallituksen hyväksynnän sekä liittymis- ja jäsenmaksun maksamisen jälkeen.
Mailojen vuokraus:
Niille, joilla ei ole omia hikkorimailoja, on järjestäjä varautunut vuokraamaan mailat.
Mailavuokra on 30 € yhdeltä päivältä ja 40 € kahdelta päivältä. SGHS:n jäseniltä vastaavat vuokrat ovat
5 € ja 15 € euroa. Maksu suoritetaan vuokrauksen yhteydessä mailojen vuokraajalle.
Palkintojenjako
Palkintojenjako suoritetaan kilpailun jälkeen juhlapäivällisen yhteydessä Tuusulan Golfklubilla
Harjoittelu ja kilpailu


Perjantai 5.7. on SM-kilpailujen virallinen harjoituspäivä.
Harjoituskierroksen greenfee vieraspelaajille on 35 €. Jokainen pelaaja varaa itse peliajan suoraan
Tuusulan Golfklubin Caddie Masterilta puh. 0424 1024 ilmoittaen samalla osallistuvansa Hikkorigolfin
SM kilpailuun.



Lauantaina 6.7. SM-kilpailujen lähdöt kello 9.00 alkaen.



Lauantaina 6.7. juhlapäivällinen ja palkintojenjako noin kello 17.00 alkaen

Ilmoittautuminen
Kilpailuun ilmoittaudutaan täyttämällä ja palauttamalla liitteenä oleva erillinen ilmoittautumislomake siinä
olevaan osoitteeseen 26.6.2013 mennessä. Osallistumismaksu suoritetaan SGHS:n tilille 174530-44026.
Maksun tulee olla yhdistyksen tilillä viimeistään 1.7.2013. Kilpailijoiden määrä on rajoitettu, joten
aikainen ilmoittautuminen on suositeltavaa.
Majoittuminen
Hotelli Krapin majoitustarjous, varauskiintiötunnus: Hickory Golf SM 2013. Kiintiö voimassa 22.6.2013 asti.
Hotelli Krapi, Rantatie 2, 04310 Tuusula, tel. +358 9 274 841
Hinnat:
Yhden hengen huone 90 €/yö. Kahden hengen huone 110 €/huone/yö.
Huonehintaan sisältyy aamiainen ja oma saunavuoro hotellin Pikkusaunassa.
Lisätiedot:
Lisätietoja antaa kilpailun johtaja Jussi Markkanen, +358 50 606 37.
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ILMOITTAUTUMINEN HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUUN TUUSULAN GOLFKLUBIN
KENTÄLLÄ LAUANTAINA 6.7.2013
Ilmoittautuminen Hikkorigolfin SM-kilpailuun 6.7.2013
Pelaajan tiedot:
Nimi:

_________________________

Puhelin: _________________

Kotiseura:

_________________________

HCP:

___________

Olen seniori ja osallistun seniorisarjaan

Kyllä _____

Ei _____

Olen SGHS:n jäsen:

Kyllä _____

Ei _____

Osallistumismaksu: __________ euroa, maksetaan yhdistyksen tilille.
Osallistumismaksut:
SGHS:n jäsen 50 €
Ei jäsen 70 €
SGHS:n/ Tuusulan Golfklubin jäsen 30 €
Tuusulan Golfklubin jäsen 50 €
Mailojen vuokraus:
Hikkorimailojen vuokra SGHS:n jäsenille 5 €/1 pv tai 15 €/2 pv, muille 30 € tai 40 €
Vuokraan mailat ___ päiväksi
Maksu suoritetaan vuokrauksen yhteydessä mailojen vuokraajalle, joka on Golfantiikki, Antti
Paatola.
Lisätietoja SM-kilpailusta ja tämä ilmoittautumislomake löytyvät myös yhdistyksen sivuilta
internetistä osoitteesta www.sghs.fi
Sieltä löytyy myös SGHS:n jäsenhakemus- eli liittymislomake.
Sitova ilmoittautuminen palauttamalla täytetty lomake 26.6.2013 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@sghs.fi tai postitse osoitteella:
Suomen Golfhistoriallinen Seura ry
c/o Antti Paatola
Kylväjäntie 7
01840 Klaukkala
Osallistumismaksu suoritetaan SGHS:n tilille 174530-44026. Maksun tulee olla yhdistyksen
tilillä viimeistään 1.7.2013. Kilpailijoiden määrä on rajoitettu, joten aikainen ilmoittautuminen
on suositeltavaa.

Tervetuloa mukaan!

