
 

 

                                                                                     

KILPAILUKUTSU SM M65 LYÖNTIPELI KYMEN GOLF 17. - 18.7.2018 

OSALLISTUJAT 

Pelaajan tulee pelivuoden aikana täyttää tai olla täyttänyt 65 vuotta. Maksimiosallistujamäärä on 

120 ja karsinta tasoitusjärjestyksessä. Maksimitasoitus saa olla 20,0. 

PELIMUOTO 

36 r, Lyöntipeli SCR. Pelattavan kentän pituus on 5 601 m (tee 56). Ensimmäisen päivän 

pelijärjestys arvotaan. Toisena päivänä pelataan käännetyssä paremmuusjärjestyksessä. Samalla 

pelataan myös M65 tourin 3. osakilpailu sekä SCR;n että HCP;n osalta.  

RAJOITUKSIA 

Golfauton käyttö on kielletty. 

ETÄISYYSMITTARI 

Etäisyysmittarin (laite, joka mittaa ainoastaan etäisyyttä) käyttö on sallittu. 

ILMOITTAUTUMISET 

Tehdään netissä Suomen Golfseniorit sivuilla Golfbox kilpailuohjelmassa. Osoite; 

www.suomengolfseniorit.fi,  Golfbox kilpailukalenteri. Ilmoittautuminen avautuu 3 viikkoa ennen 

kilpailua ja päättyy viikkoa ennen kilpailun alkua. Ilmoittautumisessa tarvitaan tunnukset: 

Käyttäjänimi; FI-oman seuran numero-oma jäsennumero seurassa (löytyy mobiili jäsenkortista) 

esim; FI-36-2051 Salasana; oma syntymäaika esim. 051040. Anna sähköpostiosoite ja 

kännykkänumero, jos ohjelma pyytää, niin saat lähtöaikatiedot automaattisesti. Tarvittaessa 

lisäohjeita löytyy www.suomengolfseniorit.fi nettisivujen oikeassa reunassa olevasta linkistä. 

OSALLISTUMISMAKSU 

Kilpailumaksu on 100 €. Kilpailumaksu on maksettava ennen kilpailukierrosta. Kilpailumaksu 

sisältää keittolounaan molempina kisapäivinä. Pelaajan kotiseuran on ilmoitettava mahdollisesta 

laskutussopimuksesta etukäteen sähköpostitse osoitteeseen caddie@kymengolf.fi, viimeistään 13.7. 

klo 18.00. 
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JOUKKUEKILPAILU  

Joukkueen muodostaa 3 pelaajaa. Joukkueet ilmoitettava 11.7.2018 klo 18.00 mennessä 

sähköpostilla; caddie@kymengolf.fi. Joukkueen jäsenet on ilmoitettava viimeistään ennen 

joukkueeseen kuuluvan ensimmäisen jäsenen starttia. Kilpailumaksu on 40 € / joukkue ja on 

maksettava ennen ensimmäisen kilpailijan starttia. Samasta seurasta voi osallistua useampia 

joukkueita. 

HARJOITUSKIERROS 

Harjoituskierroksen maksu on 35 €. Harjoituskierroksen voi pelata kun pelaaja on ilmoittautunut 

kilpailuun. Tiiajat harjoituskierrokselle varataan caddie masterilta numerosta 05-2103700. 

Harjoitus aikoja on varattu ma 16.7 klo 11:00…16:00 väliseksi ajaksi. Näihin aikoihin varaus on 

tehtävä viimeistään la 14.7 klo 16.00 mennessä. 

PALKINNOT 

Palkinnot jaetaan välittömästi tulosten valmistuttua. Palkintoina jaetaan SM-mitalit kolmelle 

parhaalle ja lisäksi lahjakorttipalkintoja. Henkilökohtaisissa sarjoissa palkitaan kuusi parasta ja 

joukkuekilpailussa kolme parasta. HCP sarjasta ei palkintoja jaeta. 

MAJOITUS 

Majoituksia voi varata Sokos Hotel Seurahuoneelta. Yhden hengen huoneen hinta on 94,- /huone 

/yö ja kahden hengen huoneen 114,- /huone /yö. Varaukset voi tehdä puhelimitse 010 7821 000 

tai sähköpostilla kotka.seurahuone@sokoshotels.fi. Varausvaiheessa tulee mainita kiintiön nimi 

”M65 SM Golf”. Tarjoushintaisia huoneita on rajoitettu määrä ja tarjoushinnat ovat voimassa 

varaustilanteen salliessa 25.6.2018 asti. Hotellilta on n. 10 min. ajomatka golfkentälle. Golfkentän 

välittömässä läheisyydessä, matkaa n. 100m, sijaitsee Lomakylä Santalahti, viiden tähden lomakylä 

ja leirintäalue. Yhteystiedot; p. 05-2605055.   

AJO-OHJE KYMEN GOLFIIN 

Golfkenttä sijaitsee Mussalossa. Käänny moottoritieltä Sutelan kohdalta Mussalo/Karhuvuori liittymästä. 

Seuraa Santalahti-opasteita. Aja noin 7 km, kunnes vähän ennen sataman porttia kääntyy tie oikealle 

golfkentälle. Osoite; Niinilahdentie 2, 48310 Kotka. 

TERVETULOA KISAILEMAAN MERIKAUPUNKI KOTKAAN! 
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