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TERVETULOA MUKAAN GOLFHALLIN LÄHIPELIN VIIKKOKISAAN  
 
 
Viikkokilpailu pelataan 9 peräkkäisen viikon aikana (viikot 3-11). Pelaaja voi suorittaa oman 
suorituksensa viikon aikana niin monta kertaa kuin itse haluaa mutta viimeinen suoritus 
otetaan huomioon (yksi suoritus 5 €).  
 
Finaali pelataan lauantaina 24.3.2018 ja siihen pääsevät sarjataulukon 8 parasta pelaajaa. 
Finaalin parhaille on tiedossa loistavat palkinnot (mm. voittajalle kausikortti seuraavalle 
hallikaudelle). Lisäksi finaalissa arvotaan kaikkien kauden aikana osallistuneiden kesken 
palkintoja, joten kannattaa osallistua! 
 
 
Viikkokilpailun säännöt: 

 Tuloskortin saa hallivastaavalta. Suoritus on tehtävä merkkaajan läsnä ollessa. Jos 
itsellä ei ole paria, niin hallivastaava liittyy mielellään seuraan pelaamaan. 

 Kisassa on kolme suorituspaikkaa, joista saa pisteitä seuraavasti: 
 

 Lyhyt putti Kuppiin 1 piste 
 

 Pitkä putti Kuppiin 
Metrin sisälle kupista 

3 pistettä 
1 piste 
 

 Lähipelilyönti      
(chippi tai bunkkeri) 

Kuppiin 
Metrin sisälle kupista 
Kahden metrin sisälle kupista 

5 pistettä 
3 pistettä 
1 piste 
 

 
 Kaikissa suorituspaikoissa on käytössä viisi palloa, joten esimerkiksi upottamalla kaikki 

viisi lyhyttä puttia, saa tuloskorttiin 5 pistettä 
 Tuloskorttiin merkitään kaikkien suorituspaikkojen tulokset ja ne lasketaan lopuksi 

yhteen 
 Tasatuloksissa ratkaisee ensin lähipelilyöntien yhteenlaskettu tulos, sen jälkeen pitkä 

putti ja viimeisenä lyhyt putti sekä lopussa tarvittaessa arpa. Finaali ratkeaa uusinnalla.  
 
 
Pisteytys: 

1.sija 14 pistettä 
2.sija 12 pistettä 
3.sija 10 pistettä 
4.sija      8 pistettä 
5.sija      6 pistettä 
6.sija      4 pistettä 
7.sija      2 pistettä 
Osallistuminen   1 piste 

 
 
Lisätietoa: p. 044 980 9194 / hallivastaavat Santeri Huhtala tai Leevi Karimäki 
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TERVETULOA HARJOITTELEMAAN IKIVIHREÄÄN MAISEMAAN!  

 

GOLFHALLIN PALVELUT 
 6 rangelyöntipaikkaa 
 Isot putti-, chippi- ja pitchiviheriöt 
 Iso links-tyyppinen bunkkeri 
 5 puttirataa 
 Kahvilanurkkaus 
 Tilavuokraus erilaisille tapahtumille 
 Majoitus-, ruokailu- ja saunomismahdollisuus (yhteistyössä Pitkäjärven ja alueen 

muiden matkailuyrittäjien kanssa) 
 
 
GOLFHALLIN AUKIOLOAJAT 2017-18 
MAANANTAI   suljettu  
TIISTAI   klo 9-13 ja klo 16-20 
KESKIVIIKKO  klo 16-20 
TORSTAI   klo 9-13 ja klo 16-20 
PERJANTAI suljettu  
LAUANTAI  klo 10-15 
SUNNUNTAI klo 10-15 
 

Muina aikoina sopimuksen mukaan. Pyhäpäivien aukioloajoista tiedotamme erikseen 
Facebookissa ja nettisivuillamme.  

 
 

HINNASTO 2017-18 

 Hintoihin sisältyvät pallot sekä lähipelialueiden käyttö.  
 
Kertakäynnit: 
Arkipäivisin ennen klo 16: 12 €  
Illat ja viikonloput: 14 € 
Nuoret, asevelvolliset ja opiskelijat: Alennus 2 € / kerta 

 
10-kortit: 
Arkipäivisin ennen klo 16: 100 €  
Illat ja viikonloput: 120 € 
Nuoret, asevelvolliset ja opiskelijat: 80 € 

 
 
Markkinointi ja ryhmämyynti: p. 040 502 5566 / Heidi Collander tai hc@heimari.fi  


