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Tervetuloa ja tsemppiä kilpailuun! 
 
KILPAILUN AIKATAULU: 
8:00 alkaen    Ilmoittautuminen ja kilpailuinfo 
8:30 alkaen     Peräkkäislähdöt ykköstiin kellon mukaan. Lähdöt aikataulun mukaan. 
13:00 alkaen Ruokailu, Hampurilaisbuffet 
   
PELIMUOTO 

Kilpailu pelataan tasoituksellisena kahden hengen scramblena. Joukkueen tasoitus on 1/4 parin 
yhteenlasketuista slopesta. Joukkueen tasoitus muodostuu seuraavasti: Molempien pelaajien tarkka tasoitus 
muutetaan kentän mukaiseksi slope-tasoitukseksi ja ne lasketaan yhteen ja jaetaan neljällä. Saatu luku 
pyöristetään normaalien pyöristyssääntöjen mukaan. Tämä jää joukkueen pelitasoitukseksi. 
Maksimipelitasoitus 36. Miehet pelaavat tiiltä 58. Naiset ja juniorit (13v. ja alle) tiiltä 47. Muistetaan kaikki 
RediGolf! 
  
HUOM! Joukkueen maksimitasoitus on kuitenkin enintään joukkueen pienemmän tasoituksen omaavan 
pelaajan slope-tasoitus.  
  
HUOM! Parin ei ole pakko jatkaa erikoiskilpailuun osallistuvalla pallolla. (Esimerkki: Toinen parin pelaajista 
voi yrittää osallistua väylän erikoiskilpailuun ja toinen maksimoida väylän tulosta esimerkiksi pidemmällä 
avauksella. Pallolla voi osallistua erikoiskilpailuun, vaikka pari ei jatkaisi pelaamista tämän pallon kanssa). 
 
SCRAMBLE 

1. Joukkueen kumpikin pelaaja avaa tiiltä. Joukkue saa päättää lyöntijärjestyksensä paitsi silloin kun 
joukkueen pelaajat pelaavat eri tiiltä, tällöin kauimmaiselta tiiltä pelaava pelaaja pelaa aina ensin.  

 
2. Joukkue valitsee pelattavan pallon 

· Pallon paikka merkitään (esim. hieman sivulle) 
· Lyöntijärjestys on vapaa 

· Pelaaja asettaa muualla kuin viheriöllä oman pallonsa max. 30 cm (avatun tuloskortin) päähän pelatun 
pallon paikasta, muttei lähemmäksi lippua. Viheriöllä pallo asetetaan samaan paikkaan. 
· Näin jatketaan reikään asti 
 
3. Pallo asetetaan aina (väylällä, raffissa, esteissä, viheriöllä, bunkkerissa). 
 
4. Pelaaja voi pelata lyhyen (n. gripin mitta) putin reikään, vaikka joukkueen toinen pelaaja ei olisi vielä lyönyt 
omaa lyöntiänsä. Tämän jälkeen joukkueen toinen pelaaja pelaa palloansa normaalisti. Kuitenkin, jos lyhyt 
putti menee ohi ja palloa ei ole merkattu jatketaan peliä sieltä, mihin ohi putattu pallo päätyi . Jos lyhyt 
putti merkattiin, toinen pelaaja siirtyy jatkamaan tästä kohtaa, mutta ei enää pelaa alkuperäisestä 
paikasta. (Tämän menettelyn tavoitteena on pelin nopeuttaminen) 
 
5. Joukkueen pelaajat saavat yhdessä katsoa pelilinjoja, sekä ennen lyöntiä että sen aikana. Sääntö koskee 
kaikkia lyöntejä. 
 
6. Esteissä (bunkkereissa, punaisin/keltaisin tolpin merkityt alueet) ollessa valittu pallo pelataan ensin. 
Toinen pelaaja asettaa pallon vastaavanlaiseen paikkaan mahdollisimman lähelle ensimmäistä palloa. 
 
7. Joukkueen pelaajat voivat käyttää toistensa mailoja, mailojen yhteismäärä parilla 28 kpl.  
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PALKINTOJENJAKO 
Kilpailun kolme parasta paria sekä erikoiskilpailujen voittajat palkitaan. Palkintojenjakotilaisuutta ei ole. 
Tulokset ja palkintojen saajat julkaistaan viimeistään maanantaina UGK:n Facebook-sivuilla ja 
kilpailukalenterissa. Palkinnot voi noutaa klubilta aukioloaikoina. Jos nouto ei onnistu, ota yhteyttä (02)841 
3060 tai ugk@ugk.fi 
  

 
ERIKOISKILPAILUT 
 

• #1: Avaus lähimmäs amppelia (yksilökilpailu) 

• #2: Pisin avaus (naiset) (yksilökilpailu) 

• #3: Pisin avaus (miehet) (yksilökilpailu) 

• #4: Par tai parempi tulos, osallistut arvontaan (parikilpailu) 

• #5: Avaus bunkkeriin, osallistut arvontaan (yksilökilpailu) 

• #6: Par tai parempi tulos, osallistut arvontaan (parikilpailu) 

• #7: Lähimmäs sateenvarjoa kahdella lyönnillä (yksilökilpailu) 

• #8: Jos lyöt pallon veteen, osallistut arvontaan (yksilökilpailu) 

• #9: Birdie tai parempi tulos, osallistut arvontaan (parikilpailu) 

• #10: Lähimmäs lippua kolmella lyönnillä (yksilökilpailu) 

• #11: Lähimmäs lippua (yksilökilpailu) 

• #12: Avaus lähimmäs koria (yksilökilpailu) 

• #13: Avaus lähimmäs haavia (yksilökilpailu) 

• #14: Avaus köyden sisään (yksilökilpailu) 

• #15: Lähimmäs lippua (naiset) (yksilökilpailu) 

• #16: Eaglen tehneiden kesken arvonta (parikilpailu) 

• #17: Lähimmäs lippua (miehet) (yksilökilpailu) 

• #18: Lähimmäs lippua kahdella lyönnillä (yksilökilpailu) 
 
 
PALKINNOT 

1. Callaway chrome soft –pallopaketti + golfbägin matkasuoja 
2. Callaway chrome soft –pallopaketti + sateenvarjo 
3. Callaway chrome soft –pallopaketti 

 
 

ARVONTAPALKINTONA ETÄISYYSKIIKARIT! 
 

TEE HOLE IN ONE JA VOITAT 10h UGK:N TRACKMAN-SIMULAATTORIIN! 
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