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Nevas Golf-Senioreiden tiedote no. 3. 

Nevaksen senioreiden reikäpelien järjestäminen vuonna 2021 

(EA/26.5.2021) 

Muutamat seniorit ovat jo tiedustelleet ilmoittautumista senioreiden reikäpeleihin vuonna 

2021. 

Vuosittain osallistuminen senioreiden reikäpeleihin on ollut melkoisen vähäistä, joskus 

vähän parempaa ja joinakin vuosina varsin häilyväistä. Viime vuonna osallistujia oli 

seniorimiehissä 28, mikä oli varsin hyvä määrä ja toisaalta naisten pelejä ei järjestetty 

ollenkaan. 

Tällä hetkellä (26.05.2021) Nevaksen ilmoitustaululla on jo tarjolla ilmoittautumiset 

reikäpeleihin muun muassa seuraavissa sarjoissa: 

1. Miehet avoin, valkoinen tee (max. osallistuja määrä 30 + viime vuoden finalistit) 

2. Miehet hcp yli 18, keltainen tee (max. osallistuja määrä 32) 

3. Naiset hcp alle 20, sininen tee 

4. Naiset hcp yli 20, punainen tee 

5. Nuoret 13-29v, keltainen tee, naiset punainen tee. 

6. Juniorit 0-12v. punainen tee 

Yllä olevassa on tarjolla pelejä senioreillekin, sekä miehille että naisille kaksi sarjaa, joten 

jos uskallusta ja kykyä on, niin mukaan vaan. Toivottavasti näihin saadaan riittävästi 

osallistujia. 

Muutama sana vuoden 2021 senioreiden reikäpeleistä ja niiden järjestelyistä ihan yleisesti 

lienee tässä paikallaan. Näin minä reikäpelien järjestämisen tällä hetkellä näen. 

Reikäpelihän on golfissa mielestäni pelimuotojen kunkku ja se pitäisi pelata juuri tästä syystä 

ilman tasoituksia. Näin tehdään ainakin silloin, jos haetaan seuran parhaimpia reikäpelaajia 

ja mestareita eri ryhmissä ja niinhän näissä pelissä tulisi tehdä. Toinen juttu on sitten, miten 

sarjat valitaan ja miltä tee’ltä pelit pelataan. 

Nyt olen ajatellut, että kokeilisimme sitä, että seniorimiehille ja seniorinaisille järjestetään 

molemmille yksi erillinen sarja seuraavasti. 

Seniorinaiset: 

1. Nuoremmat naisseniorit (syntyneet välillä 1957-1971, 50-64 vuotiaat pelaavat 

siniseltä tee’ltä ja vanhemmat naisseniorit (syntyneet 1956 tai aiemmin, 65 vuotiaat 

ja sitä vanhemmat) pelaavat punaiselta tee’ltä. Mitään tasoituksia itse peleissä ei 

anneta eikä käytetä. 

Seniorimiehet: 

2. Nuoremmat miesseniorit (syntyneet välillä 1957-1971, 50-64 vuotiaat pelaavat 

keltaiselta tee’ltä ja vanhemmat miesseniorit (syntyneet 1956 tai aiemmin, 65 
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vuotiaat ja sitä vanhemmat) pelaavat siniseltä tee’ltä. Mitään tasoituksia itse peleissä 

ei anneta eikä käytetä. 

Osallistujamäärä rajoitetaan hcp:n mukaisesti 16 osallistujaan/sarja. 

Perusperiaate on, että reikäpeleihin ilmoittautuneet pelaajat otetaan peleihin kauden sen 

hetkisen hcp’n antamassa ranking-järjestyksessä, siis ilmoittautumisen päättymispäivän 

mukaisen hcp’n mukaan (e-birdien päivitetyt listat). 

Osallistumisen rajoittaminen 16 pelaajaan/sarja rajaa tietysti ison osan senioripelaajista 

pois. Voi harmi, mutta itse asiassa niinhän sen pitääkin olla. Ideana tässä on se, että pelaajat 

ovat kaikki paikalla ensimmäisenä päivänä ja pelaavat kaikki ensimmäisenä päivänä 27 

reikää 4:ssä eri lohkossa ja kaksi parasta per lohko menevät jatkoon seuraavalle päivälle, 

jolloin he sitten pelaavat mestaruudesta ja päivän loputtua mestaruus on tiedossa. 

Tässä on myös se ajatus, että reikäpeli olisi edes jonkinnäköinen kilpailu eikä ainoastaan peli 

silloin ja toinen tällöin, joita kukaan ei oikeastaan seuraa eikä kilpailutuntumaa ja tunnelmaa 

oikein ole. Kaikki tapahtuu ikään kuin etänä. 

Olisi aika mainiota, että saisimme senioreiden reikäpeleihin kaikkiaan 16 pelaajaa/sarja 

(seniorimiehet ja seniorinaiset yhteensä 32 pelaajaa). Tarkoituksena olisi se, että 

toteutamme tämänkaltaisen reikäpelin molemmissa sarjoissa elokuussa kahden pelipäivän 

aikana/sarja, jolloin ensimmäisenä päivänä 16 parasta hcp’n omaavaa pelaavat 9. reiän 

reikäpelejä 4. eri lohkossa, jossa kaikki samassa lohkossa olevat pelaavat kaikkia vastaan (3 

peliä/pelaaja; yhteensä 27. reikää ensimmäisenä päivänä). 

Pelaajat sijoitetaan eri lohkoihin pelitasoituksensa mukaisesti. Lohkopelien kaksi parasta 

jokaisesta lohkoista jatkavat 8 parhaan joukkoon (voitosta 2 pistettä, tasapelistä 1 piste ja 

häviöstä 0 pistettä; maksimi-pistemäärä 9 pistettä). Nämä kahdeksan lohkopelaajaa 

pelaavat sitten mestaruudesta alla olevan toisen pelipäivän kulun mukaisesti. Reikäpelien 

päivämäärät ovat vielä auki, mutta tarkoituksenamme on järjestää reikäpelit elokuun 

alkupuolella 2 päivän aikana Karppi-kentällä, seniorimiehet mahdollisesti ma-ti, ja 

seniorinaiset ke-to ja ilmoittautumiset alkavat heinäkuussa. Ilmoitukset näistä tulevat 

hyvissä ajoin sekä nettisivuille, että ilmoitustaululle. Malttakaa vielä hetki! 

Koko homma on suunniteltu etenevän seuraavasti, jos alla oleva suunnitelma on seuran 

hyväksyttävissä. 

 
NEVAKSEN SENIOREIDEN REIKÄPELIEN ETENEMISKAAVIO 2021: 
 
Ensimmäisen päivän lohkopelit 
 
Kaikki pelaavat lohkoissa toisiaan vastaan yhteensä 3 ottelua. Ottelut ovat 9 reiän mittaisia. 
Pelaajat vaihtavat peliparia 9 reiän jälkeen valmiin suunnitelman mukaan (lähtöajat laadittu 
ja lähetetty osallistujille). 
 



3 
 

Pisteiden ollessa tasan kahdella pelaajalla, sijoituksen ratkaisee keskinäinen ottelu. Jos 
keskinäinen ottelu on ollut tasapeli, pelataan sudden death-uusinta. 
 
Pisteiden ollessa tasan kolmella pelaajalla, he pelaavat kolmen pelaajan uusinnan (sudden 
death). 
 
Pisteiden ollessa tasan neljällä pelaajalla, he pelaavat neljän pelaajan uusinnan (sudden 
death). 
 
Lohkoissa sijalle 3 sijoittuvat sijoille 9…12 ensin lohkopisteiden ja sitten keskinäisten 
otteluiden perusteella. Samoin sijalle 4 sijoittuneet sijoille 13…16. 
 
Toisen pelipäivän jatkopelit (= pudotuspelit, 2 parasta lohkosta): 
 
Kierros 1. 9 reikää  
1. Lohkon 1 voittaja kohtaa lohkon 2 kakkosen 
2. Lohkon 2. voittaja kohtaa lohkon 1. kakkosen. 
3. Lohkon 3. voittaja kohtaa lohkon. 4. kakkosen 
4. Lohkon 4. voittaja kohtaa lohkon 3. kakkosen 
 
Jos tilanne on tasan yhdeksän reiän jälkeen, pelataan jatkoreikä reikä kerrallaan. 
 
Kierros 2. 9 reikää 
1. Otteluiden 1 ja 2 voittajat kohtaavat 
2. Otteluiden 1 ja 2 häviäjät kohtaavat 
3. Otteluiden 3 ja 4 voittajat kohtaavat 
4. Otteluiden 3 ja 4 häviäjät kohtaavat 
 
Jos tilanne on tasan yhdeksän reiän jälkeen, pelataan jatkoreikä reikä kerrallaan 
 
Kierros 3. 9 reikää 

Finaali   Otteluiden 1 ja 3 voittajat  
Pronssiottelu Otteluiden 1 ja 3 häviäjät 
Ottelu sijasta 5/6 
Ottelu sijasta 7/8. 

 
Jos tilanne on tasan yhdeksän reiän jälkeen, pelataan jatkoreikä reikä kerrallaan 
 
Reikäpeleistä palkitaan 3 parasta/sarja kauden päätöskilpailun yhteydessä. 
 
Terveisin 
 
Ertsi 
NG, seniorikapteeni 
 


