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Golfautojen käyttö sallittu. Sääntöihin liittyvien epäselvyyksien sattuessa kilpailija menettelee säännön 
20-1c (3) mukaisesti kahden pallon pelaaminen ja hakee ratkaisun kilpailutoimikunnalta kilpailun 
jälkeen. 

SCRAMBLE -säännöt
Kilpailu pelataan kahden (2) pelaajan joukkuekilpailuna lyöntipelisäännöin. Tasoituslyöntien määrä on 
25 % joukkueen yhteenlasketusta tasoituksesta, ei kuitenkaan suurempi kuin joukkueen alin 
pelitasoitus. Suurin huomioitava tasoitus on 36.

Molemmat pelaajat lyövät avauksensa tiiltä ja avauksien jälkeen joukkue valitsee mielestään 
parhaimmassa paikassa olevan pallon. Pallon paikka merkitään. Pelaaja, jonka pallo on valittu, lyö ensin. 
Toinen pelaaja asettaa oman pallonsa mahdollisimman lähelle pelatun pallon paikkaa (samalle 
pelialustalle, karheikkoon/ väylälle jne.), ei kuitenkaan lähemmäs lippua. Tiipaikalla ja viheriöllä
järjestyksen voi valita.

Pelaaja voi pelata lyhyen putin reikään, vaikka joukkueen toinen pelaaja ei olisi vielä lyönyt omaa 
lyöntiänsä. Tämän jälkeen joukkueen toinen pelaaja pelaa palloansa normaalisti (tavoitteena pelin 
nopeuttaminen). Joukkueen pelaajat saavat yhdessä katsoa puttilinjoja, mutta joukkueen toinen pelaaja 
ei saa seisoa puttilinjan kummassakaan päässä kanssa pelaajan putatessa.

TIIT
Park Miehet 60/ Naiset 50
Forest Miehet 59/ Naiset 48
Seaside Miehet 57/ Naiset 48

PALKINNOT
Jokaisen osakilpailun (kentän) 4 parasta tasoituksellista lyöntipelitulosta sekä 1 paras scratch -tulos 
palkitaan. Lisäksi erikoiskilpailuja ja piilotettuja lahjakortteja kaikilla kentillä. Palkintojenjako 
järjestetään klubiravintolassa n. klo 20 (myös Facebook livenä Pickala Golfin FB-sivulla). 

Tasatulokset ratkaistaan tarkan tasoituksen mukaan (pienempi tasoitus voittaa). Jos sijoittuneilla 
tasoitus sama, tulos ratkaistaan matemaattisella menetelmällä. Tämän jälkeen ratkaisee arpa.

GOLF GAMEBOOK
Kilpailussa käytetään Golf GameBookia. Erilliset ohjeet liitteenä. Yksi ryhmän jäsen kirjaa tulokset pelin 
aikana Golf GameBook mobiiliapplikaatioon. Kierroksen päätyttyä ryhmä tarkistaa tulokset ja tekee 
mahdolliset korjaukset ennen kuin hyväksyy kierroksen (poistuu pelistä). Mikäli tulosten syöttäminen ei 
onnistu järjestelmän kautta, tulee perinteinen tuloskortti palauttaa kilpailun jälkeen tarkastettuna ja 
allekirjoitettuna caddiemasterin toimistoon. Tyhjän tuloskortin voit ottaa matkaan caddiemasterilta.
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