Winter Tour 2017 Mizuno PariScramble ja
Personal Sports Coach -simulaattoreissa
Sports Coach Mizuno Winter Tour 2017
Kilpailumuoto PariScramble
Sports Coach -simulaattoreissa kahden pelaajan 9-reiän joukkuekilpailu (PariScramble), pelitasoitus on 25 %
joukkueen yhteenlasketusta tasoituksesta. Suurin sallittu henkilökohtainen kilpailutasoitus on 30 => max pelitasoitus
7,5 koska pelataan 9-reikää. Joukkueen tasoitus lasketaan 2 desimaalin tarkkuudella.
Joukkueen tasoitus max pienemmällä tasoituksella pelaavan tasoitus (HUOM! ei negatiivinen).
Sama pelaaja voi olla alkusarjassa korkeintaan kolmessa eri joukkueessa.
Sarjat: miehet ja naiset (sekaparit pelaavat miesten sarjassa)
Pelattavat tiit: naiset punainen, miehet keltainen.
Pelattavat simulaattorikilpailun alkusarjan (15.11.2016 – 14.3.2017) kentät:
Linna Golf, Sharjah, Ranmore Downs etuysit (väylät 1-9), – Abegweit Crossing takaysi (väylät 10 – 18)
Jatkosarja 15.3.2017 – 30.4.2017 (jatkosarjan pelattavat kentät ilmoitetaan viimeistään 15.3.2017)
Finaaliin 8 parasta joukkuetta Jatkosarjasta, Finaali pelataan 13.5.2017 Linna Golfissa klo 9 alkaen.

Kilpailumuoto Personal
Sports Coach -simulaattoreissa henkilökohtainen 9-reiän Personal kilpailu, pelitasoitus on ½ pelaajan virallisesta
tasoituksesta. Suurin sallittu kilpailutasoitus on 30 => max pelitasoitus 7,5 koska pelataan 9-reikää. (HUOM! ei
negatiivinen).
Sarjat: miehet ja naiset
Pelattavat tiit: naiset punainen, miehet keltainen.
Pelattavat simulaattorikilpailun alkusarjan (15.11.2016 – 14.3.2017) kentät:
Linna Golf, Sharjah, Ranmore Downs etuysit (väylät 1-9), – Abegweit Crossing takaysi (väylät 10 – 18)
Jatkosarja 15.3.2017 – 30.4.2017 (jatkosarjan pelattavat kentät ilmoitetaan viimeistään 15.3.2017)
Finaali 20.5.2017 Gumböle Golfissa klo 9 alkaen.

Kilpailun säännöt
Kilpailussa ei saa käyttää mulliganeja (paitsi mahdollinen laite-/ohjelmallinen virhetilanne). Simulaattorissa käytetään
Winter Tour kisa-asetuksia (asetukset ja kisan käyttöohje löytyy tulostettuna simulaattori huoneessa).
Kilpailussa ei käytetä pelaajakohtaisia tasoituksia simulaattorissa – tulos ilmoitetaan puhtaana scr-tuloksena.

Tuloskortin tulostus ja toimitus
Simulaattori-isäntä tai kilpailijapari toimittaa SCR-tulokset välittömästi sähköpostilla rami@ruohola.com reaaliaikaisen
tuloslaskennan ylläpitämiseksi. HUOM! simulaattorissa pelattaessa ei pelaajille aseteta tasoituksia.
Kilpailijapari voi toimittaa tulokset myös kännykällä – ota kännykkäkuva lopputulos-sivusta ja lähetä kuva mailaten
rami@ruohola.com tai multimediaviestinä gsm 0506 4444 (Rami Ruohola)
Muista lisätä tietoihin: joukkueen nimi, joukkueen yhteystieto, pelaajat (kaikkien pelaajien yhteystiedot = sähköposti ja
puhelin nro), seurat, tasoitukset ja pelattavan simulaattorin nimi.
Personal – kisassa tulosten mukana oltava molempien sekä pelaajan että merkkarin yhteystiedot (= sähköposti ja
puhelin nro), tasoitus ja seura.
Tulokset, simu-isännät ja –paikkakunnat: tulokset tullaan päivittämään Sports Coach nettisivuille www.golfsimulaattori.fi jatkuvasti, joten voit seurata kenttien parhaiden tulosten kehitystä ja yrittää päästä
alkusarjassa parhaiden joukkoon, jatkosarjasta (15. maaliskuu – vappu) parhaat Finaaleihin
Kilpailumaksu: ei erillistä osallistumismaksua – ainoastaan paikkakuntakohtainen simulaattorimaksu.
Katso ajantasalla olevat tiedot kisasta, tuloksista ja muista kauden aikana tapahtuvista kisan tarkennuksista.
www.golfsimulaattori.fi

