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Päätökset kaudelle 2016
1. Tasoitus on 33 % kesän tarkasta tasoituksesta ja pysyy kauden aikana samana
-vain Winter tourilla tasoitus käytössä, muut SCR pelinä
2. Kauden aloituskisa Tinatuoppi 31.12.2017 klo 12.00
a. Järjestelyvastaava viime vuoden voittaja Ilkka Kaarna
b. Ilkka hoitaa palkinnot 1 konjakkipullo ja 4 muuta palkintoa
3. Winter Tour osanotto maksu on 20 € /koko kausi
a. jaetaan kauden päätyttyä puoliksi HCP sarjaan
b. Osakilpailuja pelataan 7, joista 5 parasta pistesijoitusta lopputuloksiin
c. Jatketaan kahdella lähtöajalla klo 9.30 ja 11.30.
d. Kilpailu pelataan 18 reikäisenä
4. Reikäpelit
a. aloitus heti vuoden alussa tiiviillä tahdilla (aloitus noin 15.1)
b. maksu 5 €, joka jaetaan 4;lle parhaalle
c. Edellisen vuoden reikäpelin 4 parasta sijoitetaan
d. Reikäpelissä pelataan 27 reikää
5. Avoimet mestaruuskilpailut = pölkkygolfin MM kisat
a. Pidetään helmikuun alkupuolella 2017 klo 9.30 ja toinen lähtö klo 13.00
b. Kapasiteetti kummassakin lähdössä 45 pelaajaa = yhteensä 90 pelaajaa
c. Pyritään saamaan laajempi joukko mukaan, esim. kilpapelaajat
d. Sarjat miehet ja naiset, vain SCR sarja
e. Senioritoimikunta vahvistettuna toimii järjestelytoimikuntana
6. Sääntömuutokset ja täsmennykset (4 kk 2017 vahvistetut)
a. Pallon siirto on aina 1 mailan mitta ja griinillä gripin mitta
b. Pallon voi tuoda auratulle alueelle ilman rangaistusta, paitsi metsään
lyödyn pallon saa tuoda väylälle yhden lyönnin rankkarilla (tämä
käyttöön kilpailukohtaisella päätöksellä, jos lumimäärä kasvaa
haitalliseksi.
c. Valleista ei tarvitse pelata, voi siirtyä lähimpään paikkaan, ei kuitenkaan
lähemmäs lippua.

d. Väylien mitta on 100 m…115 m
e. Pallo lyötävä tiimerkkien välistä ja enintään 2 mailan mittaa taaksepäin.
f. Vain griinillä voi tasata lunta
7. Kentän kunnostus
a. Mietitään väylien linjauksen muuttamista, että pullonkaula kohdat
saadaan poistettua. Voidaanko range alueelle sijoittaa 6 väylää.
8. Matka Jämille kaudella 2018 ( pitkän kentän SM kisat)
a. Päätetään matkalla lähdöstä ajoissa, päivä talvikalenteriin
b. Mukaan lähtijöitä voi olla enemmän, kuin seuraotteluun osallistuvat
c. Harkitaan kustannusten korvaamista osittain seuraotteluun
osallistuville
9. Kauden 2018 organisaatio
a. Kari H. toimii kilpailuvastaavana talvigolfissa.
b. Tarja Kaplas hoitaa Winter tourin rahojen keräyksen ja tulospalvelun

