
Nevaksen seniorit. Uutiskirje 4/2019 
 
MUISTUTUS SENIOREIDEN MESTARUUSKILPAILUISTA !!! 
 
Nevaksen Golfklubin mestaruuskilpailut ovat 3.-4. elokuuta – senioriosallistujia kaivataan 
ikäkausimestaruuksiin! 
 
Ikäkausimestaruuksista pelataan ensi viikonvaihteena samalla tavoin kuin klubimestaruudestakin. Ne kisat ovat ihan ”must” 
kaikille Nevaksen senioreille. Ilmoittautuminen kisaan jatkuu keskiviikkoon 31.07.2019 klo. 16:00 asti. Mestaruuskilpailut 
pelataan ilman tasoituksia ja osallistua saavat kaikki, joiden kotiseura on Nevas Golf. Pelioikeutetuille jäsenille kilpailu on 
ilmainen. Seniorisarjoissa ja nuorten sarjassa kaikki pääsevät toiselle kierrokselle ja sunnuntaina pelataan käänteisessä 
paremmuusjärjestyksessä lauantain tulosten mukaan. 
 
Ikäkausimestaruuksista pelataan 3-4. elokuuta seuraavasti:  
 
Seniorinaiset (s.-55 – 69)  18 + 18, reikää punainen tee  
Seniorimiehet (s. -55 - 69)  18 + 18, reikää keltainen tee 
Veteraaninaiset (s. -54 tai aiemmin)  18 + 18 reikää, punainen tee 
Veteraanimiehet (s. -54 tai aiemmin)  18 + 18 reikää, punainen tee   
Nuoret    18 + 18 reikää, kelt. / pun. tee  
 
Aikataulu ja sarjojen pelijärjestys on seuraava, riippuen osallistujamääristä:  
 
Sarja: LAUANTAI   N. KLO  SUNNUNTAI   N. KLO  
Naiset  Kettu + Rapu + Karppi  10.00  Rapu + Kettu + Karppi  8.00  
Miehet  Kettu + Rapu + Karppi  8.00  Rapu + Kettu + Karppi  8.30 
Seniorinaiset  Rapu + Karppi   9.30  Kettu + Karppi   8.30 
Seniorimiehet  Rapu + Karppi   8.30  Kettu + Karppi   9.00 
Veteraaninaiset  Karppi + Kettu   8.30  Karppi + Rapu   8.30 
Veteraanimiehet  Karppi + Kettu   9.30  Karppi + Rapu   9.00  
Nuoret  Kettu + Karppi   12.00  Rapu + Karppi   12.00  
 
Viime vuonna ikäkausikilpailuihin osallistui 17 seniorimiestä, 17 veteraanimiestä, seniorinaisia oli osallistumassa 5 ja 
veteraaninaisia oli 9 (yhteensä 48 osallistujaa). Nevas Golfin listoilla on kaikkiaan 459 senioria, joten saamme varmasti 
huomattavasti enemmän osallistujia ikäkausisarjoihin kuin aiempina vuosina. 
 
Huomattava on, että sarja järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään kuusi. Ilmoittautuneita on tällä hetkellä (sunnuntai- 
aamu 28.07.2019) seuraavasti: Seniorinaiset 4, seniorimiehet 10, veteraaninaiset 4 ja veteraanimiehet 16. Siispä 
seniorinaiset ja veteraaninaiset herätys! Osallistujia puuttuu vielä. 
 
Oikein runsas osallistuminen ikäkausisarjoihin olisi upeaa ja osoitus siitä, että meitä on iso joukko senioreita pyörimässä 

klubilla! Parikymmentä osallistujaa per seniorisarja olisi hienoa. Runsaalla osallistumisella ikäkausimestaruudet ansaitsevat 

oman peliviikonvaihteen vuonna 2020. 

 
Nähdään mestaruuskisoissa! 
 
Terveisin  
 
Ertsi 
Seniorivastaava 
 
GSM: +358-50-5260177 
e-mail: ertsi.aro@gmail.com  
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