
Aika Tiistai ja keskiviikko 14.-15.8.2018

Osallistuminen    Pelaajan tulee pelivuoden aikana täyttää tai olla täyttänyt 70 vuotta.
 Maksimiosallistujamäärä on 120 ja karsinta tasoitusjärjestyksessä.  
 Maksimitasoitus saa olla 20,0.

Pelimuoto  36 r, lyöntipeli SCR. Pelattavan kentän pituus on 5767 m (keltainen tee). 
 Ensimmäisen päivän pelijärjestys arvotaan. Toisena päivänä pelataan  
 käännetyssä paremmuusjärjestyksessä. Samalla pelataan myös M70 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.   
 osoitteessa; www.suomengolfseniorit.fi, Golfbox kilpailukalenteri. 

 Ilmoittautuminen avautuu kolme 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 sähköposti-
 osoite ja kännykkänumero, jos ohjelma pyytää, niin saat lähtöaikatiedot  
 automaattisesti. Tarvittaessa lisäohjeita löytyy www.suomengolfseniorit.fi  
 nettisivujen oikeassa reunassa olevasta linkistä.

www.messilagolf.fi 

Kilpailukutsu M70 SM-lyöntipeli 
Messilässä 14.–15.8.2018

Kilpailukutsu



www.messilagolf.fi 

Tervetuloa kisaamaan Messilä Golfin
kauniille kentälle!

Kilpailumaksu  Kilpailumaksu on 100 eur. ja se on maksettava ennen kilpailu   
 kierrosta. Kilpailumaksu sisältää keittolounaan molempina kisapäivinä.    
 Pelaajan kotiseuran on ilmoitettava mahdollisesta laskutussopimuksesta   
 etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kilpailu@messilagolf.fi viimeistään  
 7.8. klo 18.00. 

Harjoituskierros  Harjoituskierroksen hinta on 40 eur. Harjoituskierroksen voi pelata kun 
 pelaaja on ilmoittautunut kilpailuun. Tiiajat harjoituskierrokselle varataan   
 caddiemasterilta numerosta 040 866 8800. Harjoitusaikoja voi varata 
 ma 13.8 klo 11.00–16.00 väliseksi ajaksi. Näihin aikoihin varaus on tehtävä   
 viimeistään la 11.8. klo 16.00 mennessä.

Joukkuekilpailu Joukkuekilpailu pelataan kolmen hengen joukkuein. Osallistumismaksu on  
 40 euroa per joukkue. Seurasta voi olla useampikin joukkue. Ilmoittautu-
 miset joukkuekilpailuun sähköpostilla seura + pelaajat: kari.hiukka@phnet.fi.  
 Joukkuekilpailun ilmoittautuminen päättyy 11.8. klo 18:00.

Palkinnot Palkinnot jaetaan välittömästi tulosten valmistuttua. Palkintoina jaetaan 
 SM-mitalit kolmelle parhaalle ja lisäksi lahjakorttipalkintoja. Henkilökohtai- 
 sissa sarjoissa palkitaan kuusi parasta ja joukkuekilpailussa kolme parasta.  
 HCP sarjasta ei palkintoja jaeta.

Majoitus Yhden hengen huone 100 e/vrk
 Kahden hengen huone 110 e/vrk
 Kolmen hengen huone 140 e/vrk
 Neljän hengen huone 170 e/vrk
 Kuuden hengen huone 230 e/vrk
 Aittamökki kolmelle 140 e/vrk
 Lisävuode (max. 1 kpl) 30 e/vrk
 Hirsimökki 250 e/vrk/1–6 henkilöä.

 Huoneiden sekä aittamökkien hintaan sisältyy aamiainen, hirsimökeissä
 yöpyville lisäveloituksella 10 e/henkilö. Liinavaatteet, pyyhkeet sekä loppu- 
 siivous sisältyy kaikkiin majoitusvaihtehtoihin.

 Majoitusvaraukset sekä tiedustelut messila@messila.fi tai  
 860 11  (arkisin klo 9.00–16.00). 

 Huoneet tulee varata tunnuksella SM Golf 2018

Ajo-ohje Lahdesta VT 12 Tampereen suuntaan n. 8 km. Opastus Messilän risteyksestä.


