
 
NEVAKSEN SENIOREIDEN REIKÄPELIMESTARUUDET VUONNA 2020 
 
Tänä vuonna 2020 järjestetään senioreiden reikäpelimestaruuskilpailut kesäkuun alkupuolelta syyskuun 
loppuun mennessä. Osallistujamäärä ei viime vuosina ole ollut ihan mahtavin. Siispä jotain uutta olemme 
miettineet. Olemmekin päättäneet, että seniorimiehille ja seniorinaisille järjestetään molemmille omat 
sarjat, mutta veteraaneille ei järjestetä sarjoja erikseen, koska osallistujia on ollut jo vuosia niin kovin vähän. 
Senioreita Nevaksessa on vuonna 2020 seuraavasti: 
 

Nevaksen seniorit 2020 
 

Ikäryhmä Naiset Miehet Yhteensä 

50-54 25 55 80 

55-59 29 48 77 

60-64 25 52 77 

65-69 29 56 85 

70-74 35 57 92 

75-79 18 31 49 

80-84 10 11 21 

>85 5 4 9 

Yhteensä 176 314 490 

Seniorit 79 155 234 

Veteraanit 97 159 256 
 
Olemme päätyneet seuraaviin kahteen sarjaan ja reikäpelit pelataan ilman lyöntitasoituksia niin kuin aitoihin 
mestaruuskilpailuihin kuuluukin: 
 
Sarjat järjestetään seuraavasti: 
 

1) Seniorimiehet ja veteraanimiehet: Kaikki pelaavat samassa sarjassa. Seniorimiehet pelaavat 
keltaiselta tiiltä (scr: ei tasoituksia)(syntyneet välillä 1956-1970) ja veteraanimiehet pelaavat 
punaiselta tiiltä (scr: ei tasoituksia)(syntyneet 1955 tai aiemmin). 
 

2) Seniorinaiset ja veteraaninaiset: Kaikki pelaavat samassa sarjassa. Seniorinaiset pelaavat siniseltä 
tiiltä (scr: ei tasoituksia) (syntyneet 1956-1970) ja veteraaninaiset pelaavat punaiselta tiiltä (scr: ei 
tasoituksia) (syntyneet 1955 tai aiemmin). 

 
Molempiin sarjoihin otetaan max. 32 pelaajaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja tavoitteena on pelata kesä-
syyskuussa kaikkiaan viisi kierrosta. Olisi aika mainiota, jos saisimme molempiin sarjoihin ainakin 16 pelaajaa, 
joka varmistaisi neljä kilpailukierrosta. Kumpikin vaihtoehto kuulostaa aidolta mestaruuspeliltä. 
 
Ilmoittautuminen reikäpeleihin 
 
Nyt pyydän senioreja ja veteraaneja ilmoittautumaan sähköpostilla tai tekstiviestillä minulle viimeistään 
lauantaina 6. kesäkuuta osallistumisestaan reikäpeleihin. Ilmoita samalla yhteystietosi (sähköposti ja/tai 
puhelinnumero). Pelien arvonta suoritetaan molemmissa sarjoissa sunnuntaina 7. kesäkuuta ja pelit voivat 
alkaa välittömästi kaavioiden valmistuttua. Laitan kaaviot Nevaksen ilmoitustaululle senioreiden osastoon 
viimeistään 8. kesäkuuta. 
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Vuoden 2020 Nevaksen senioreiden ja veteraanien reikäpelit lyhyesti 
 
Aikataulut: 
Ilmoittautuminen sähköpostilla tai tekstiviestillä Eero Arolle viimeistään lauantaina 6. kesäkuuta klo. 18.00. 
Ilmoita samalla yhteystietosi (sähköposti ja/(tai) puhelinnumero). Peliaika kesä-syyskuu. 
 
Arvonta: 
Pelien arvonta suoritetaan molemmissa sarjoissa sunnuntaina 7. kesäkuuta ja pelit voivat alkaa välittömästi 
kaavioiden valmistuttua. Laitan kaaviot Nevaksen ilmoitustaululle senioreiden osastoon viimeistään 8. 
kesäkuuta., minkä jälkeen alkaa 1. kierros. Pelien kokonaisaikataulu ilmoitetaan ilmoitustaulun 
pelikaavioissa. 
 
Mitä tehdään, jos ottelu on tasan 18 reiän jälkeen? 
Jos ottelu on tasan 18 reiän jälkeen, tasatilanne ratkaistaan äkkikuolema-periaatteella. Kilpailijat pelaavat 
uusintareikiä reikäpelinä uudelleen 1. reiästä alkaen, kunnes toinen kilpailija voittaa reiän ja siten myös 
ottelun. Kilpailijoiden on pelattava uusintareiät 1. reiästä alkaen järjestyksessä eivätkä he saa sopia muiden 
reikien pelaamisesta uusintareikinä.  
 
Kuka ottaa yhteyttä ja keneen sopiakseen reikäpelistä? 
Mukaan ilmoittautuvilta kilpailijoilta voi edellyttää aktiivisuutta peliaikojen sopimisessa hyvissä ajoin ennen 
pelikierroksen määräajan päättymistä. Aikataulu eri kierroksille on merkitty reikäpelikaavioon 
ilmoitustaululla. Yleinen periaate on, että reikäpelikaaviossa viivan ylempänä oleva pelaaja ottaa yhteyttä 
alempana olevaan pelaajaan ja ehdottaa vähintään kahta otteluajankohtaa. Mikäli yhteisymmärrystä 
otteluajasta ei synny tai yhteydenottoa ei kuulu, hyvä tapa on, että sitten vastapelaaja ottaa yhteyttä ja 
vastaavasti ehdottaa otteluajankohtaa. Mikäli otteluajankohdasta ei saavuteta yhteisymmärrystä, määrää 
kilpailunjohtaja otteluajankohdan. Jos pelaaja ei ole kilpailunjohtajan määräämänä ajankohtana 
ensimmäisellä tiillä valmiina aloittamaan ottelua, suljetaan pelaaja kilpailusta.  
Jos kumpikaan pelaajista ei ole kilpailunjohtajan määräämänä ajankohtana ensimmäisellä tiillä valmiina 
aloittamaan ottelua, jatkoon menijä arvotaan kilpailutoimikunnan toimesta. Loppuottelua ei voi voittaa 
walk overilla (W/O). 
 
Tulosten ilmoittaminen ja laittaminen pelikaavioon 
Hävinnyt pelaaja merkitsee ottelun tuloksen ilmoitustaululla olevaan reikäpeli-kaavioon. Voittajan 
tehtävänä on varmistaa, että merkintä tehdään ja se on oikein. Hävinnyt pelaaja putoaa pois kilpailusta. 
 
Palkintojen jako 
Molempien sarjojen palkintojen jako on kauden päätösjuhlassa lokakuussa Nevaksen klubitalolla. 
 
Etäisyysmittarit 
Käyttäkää kaikin mokomin. Kaikki mallit kelpaavat. 
 
Puhelimen käyttö kilpailussa 
Puhelimen käyttö kilpailun aikana on kielletty. Puhelinta saadaan tietysti käyttää ottamalla yhteyttä 
tuomariin tai avun hälyttämiseksi paikalle sairaus- tai onnettomuustapauksessa. Muuten pidetään puhelin 
pelin aikana kiinni, jos ei ole mitään niin akuuttia, että puhelimen tulee olla auki. Kysy pelikaveriltasi. 
 
Golfautojen käyttö: 
Pelaajalla on mahdollista käyttää golfautoa, mikäli se on iän-, liikkumisvaikeuden tai sairauden tms. takia 
välttämätöntä. Tämä on ollut Nevaksen omana ohjeena ja sääntönä jo vuosia, joten olkoon näin myös 
vuonna 2020. Olkaa reiluja toisillenne tämän suhteen. 
 
Paikallissäännöt 
Kilpailussa noudatetaan Nevas Golfin paikallissääntöjä, jotka ovat nähtävillä ja saatavina caddiemasterilta, 
luettavissa ilmoitustaululla tai seuran nettisivuilla. 



 
Reikäpelien ydin lyhyesti 
 
1. Pelijärjestys 
Pelijärjestys on reikäpelissä pääosin sama kuin lyöntipelissä: pelaaja, jonka pallo on kauimpana reiästä, 
pelaa ensin. Reikäpeli poikkeaa lyöntipelistä siinä, että tämä sääntö on reikäpelissä ehdoton eivätkä̈ pelaajat 
saa sopia keskenään pelattavaksi muulla tavalla. Jos pelaat väärällä vuorolla, vastustajasi voi vaatia sinua 
lyömään uudelleen (ilman rangaistuslyöntiä). Vastustaja voi niin halutessaan vaatia tiiauspaikan 
ulkopuolelta lyödyn avauslyönnin välittömästi mitätöidyksi ja uusittavaksi. Rangaistusta ei kuitenkaan 
seuraa. 
 
2. Luovuttaminen 
Lyöntipelissä̈ jokainen reikä̈ on pelattava loppuun saakka, mutta reikäpelissä säännöt ovat erilaiset. Pelaaja 
voi luovuttaa vastustajalle lyönnin, reiän tai ottelun milloin tahansa reikäpelikierroksen aikana. Eniten tätä 
sääntöä käytetään viheriöillä, joilla etikettiin kuuluu erittäin lyhyiden puttien luovuttaminen, eli annetaan 
viimeinen putti vastustajalle. Pidä huoli, että selvästi kuulet vastustajan luovuttavan putin tai reiän ennen 
kuin nostat pallosi. Luovuttaminen on mahdollista muissakin tilanteissa, esim. reiän luovuttaminen sen 
jälkeen, kun on lyönyt 3 palloa vesiesteeseen tai ulos tai itse lyönyt 5 kertaa ja toinen 2 kertaa. Kun tilanne 
on mahdoton korjata. 
 
3. Rangaistukset 
Myös sääntörikkomuksista annettavat rangaistukset eroavat reikäpelin ja lyöntipelin välillä. Monet rikkeet, 
joista annetaan lyöntipelissä kaksi rangaistuslyöntiä (yleinen rangaistus) aiheuttavat reikäpelissä reiän 
menetyksen. Reikäpelissä pelaaja menettää reiän, jos hän ilmoittaa käyttämiensä lyöntien määrän väärin, 
eikä oikaise tietoa ennen vastustajansa seuraavaa lyöntiä. Reikäpelissä ei tule rangaistusta, jos viheriöllä 
putatessa pallo osuu toisen palloon. 
 
4. Kentän kiertäminen ja sillä harjoittelu on sallittua samana päivänä, jona pelaajat pelaavat reikäpelinsä. 
 
5. Reikäpelissä pelaajat saavat yhdessä päättää ottelunsa tilapäisestä keskeyttämisestä, esimerkiksi huonon 
sään takia, jos tämä ei aiheuta koko kilpailun viivästymistä. 
 
7. Jos pelaaja pelaa väärää palloa muualla kuin esteessä, häviää hän aina reiän. Esteessä väärää palloa 
pelaava ei saa rangaistusta, eikä sillä tehtyjä lyöntejä lasketa. 
 
8. Jos pelaaja reikäpelissä pelaa palloa väärästä paikasta, menettää hän aina reiän. 
 
9. Reikäpelissä pelaaja, jonka pallo osuu vastustajaan tai hänen varusteisiinsa, saa halutessaan uusia 
lyöntinsä. 
 
10. Tasatilanteessa reikäpelissä ennen jatkoreikiä pelaaja ei saa harjoitella kentällä tai harjoitusalueella, 
paitsi lähilyöntejä ja putteja. 
 
11. Kiistatapauksissa ei reikäpeli anna mahdollisuutta pelata reikätulosta toisella pallolla. Kiista on 
ratkaistava joko heti tai tapauksesta on tehtävä vastalause ennen kuin kukaan pelaajista jatkaa peliään 
seuraavalta tiiauspaikalta, tai mikäli kyseessä on ottelun viimeinen reikä, ennen kuin pelaajat ovat 
poistuneet viheriöltä. Vain tässä tapauksessa kilpailutoimikunta käsittelee vastalauseen. 
 
12. Jos reikäpelissä muulloin kuin palloa etsittäessä vastustaja tai tämän varusteet kostettavat tai liikuttavat 
palloa muutoin kuin mitä säännöissä on sanottu, saa vastustaja yhden rangaistuslyönnin ja pallo on 
asetettava takaisin paikoilleen. 


