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Nevas Golf-Senioreiden tiedote no. 4: 

Nevaksen senioreiden reikäpelien järjestäminen vuonna 2021 

(EA/29.6.2021) 

Seniorit ovat hieman odotelleet tietoja reikäpelien järjestämisestä tänä vuonna, 
joten tässäpä informaatiota siitä, miten toimimme. 

1. Seniorinaiset pelaavat naisten mestaruudesta ja seniorimiehet miesten 
mestaruudesta. 

2. Reikäpelaajat otetaan ikäkausimestaruuden (18. - 19.8.2021) rankingista 
kahdeksan pelaajaa/seniorisarja. Kaikkiaan maksimissaan 32 pelaajaa 
neljästä eri ryhmästä. 

3. Ryhmät ovat: Seniorinaiset 50 - 64 v. (8 pelaajaa), seniorinaiset >65 v. ( 8 
pelaajaa), seniorimiehet 50 - 64 v. (8 pelaajaa) ja seniorimiehet > 65 v. (8 
pelaajaa). 

4. Reikäpelit pelataan 9 reiän kisana Karppi-kentällä. 
5. Reikäpelit pelataan kahtena päivänä 23. - 24. elokuuta 2021 
6. Ensimmäisenä päivänä pelataan lohkovaihe, jossa kaikki pelaavat 27 reikää 

(kaikki pelaajat pelaavat kolme yhdeksän reiän ottelua) 
7. Pudotuspeleihin pääsee jokaisesta lohkosta kaksi parasta seuraavalle 

päivälle. Kahdeksan parasta ratkaisevat mestaruuden toisena pelipäivänä. 

Siispä seniorit: Osallistukaa tänä vuonna ikäkausimestaruuskisoihin  

18. - 19. elokuuta 2021, niin ovet voivat avautua reikäpeleihin. 

Yllä olevien järjestelyjen ajatuksena on se, että reikäpelitkin olisi edes jonkin-
näköinen kilpailu eikä ainoastaan peli silloin ja toinen tällöin, joita kukaan ei 
oikeastaan seuraa eikä kilpailutunnelmaa oikein ole. 

Suunniteltu järjestely vaatii meiltä pelaajilta hieman joustoa ja ymmärrystä, sillä 
maksimissaan ensimmäisenä päivänä lohkovaiheessa lähtöaikoja pitää olla ainakin 
noin 2½ tuntia, jos pelaamme neljän hengen ryhmissä (kaksi peliparia per lähtö). 
Näinhän me teemme ja tässähän ei ole Nevaksen pelaajille mitään uutta, ja mehän 
sen osaamme. Tällä hetkellä Nevaksessa on krooninen pula lähtöajoista, joten ei 
pahenneta tilannetta ainakaan reikäpeleillä, vaan käytetään kapasiteettia parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Reikäpelihän on golfissa mielestäni pelimuotojen kunkku ja se pitäisi pelata ilman 
tasoituksia. Näin tehdään meilläkin tänä vuonna tarkoituksena hakea seuran 
parhaimpia reikäpelaajia ja mestareita seniorimiehissä ja seniorinaisissa, 
muutamalla nevaslaisella sovituksella varustettuna. 
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Näitä sovituksia ovat: 

1. Seniorinaiset: 

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 muita tasoituksia 
itse peleissä ei anneta eikä käytetä. 

2. Seniorimiehet: 

Nuoremmat miesseniorit (syntyneet välillä 1957-1971, 50-64 vuotiaat pelaavat 
keltaiselta tee’ltä ja vanhemmat miesseniorit (syntyneet 1956 tai aiemmin, 65 
vuotiaat ja sitä vanhemmat) pelaavat punaiselta tee’ltä. Mitään muita tasoituksia 
itse peleissä ei anneta eikä käytetä. 

3. Osallistujamäärä  
Osallistujamäärä rajoitetaan 16 osallistujaan/sarja rankingin perusteella. 
Kahdeksan parasta 50-64 v. ja kahdeksan parasta > 65-vuotiaista sekä 
miehissä että naisissa, maksimissaan 32 pelaajaa. Jos jossain sarjassa on 
vähemmän kuin kahdeksan pelaajaa, täydennetään osallistujat toisesta 
sarjasta. Mikäli osallistujia on seniorimiehissä tai -naisissa vähemmän kuin 8 
pelaajaa, ei reikäpeliä järjestetä. 
 

4. Lohkopelit 
Pelaajat sijoitetaan eri lohkoihin ranking sijoituksen mukaisesti. Lohkopelien 
kaksi parasta jokaisesta lohkoista jatkavat 8 parhaan joukkoon (voitosta 2 
pistettä, tasapelistä 1 piste ja häviöstä 0 pistettä; maksimi-pistemäärä 6 
pistettä). Nämä kahdeksan lohkopelaajaa pelaavat sitten mestaruudesta 
toisen pelipäivän kulun mukaisesti.  
 

5. Aikataulu 
Reikäpelit pelataan siis 2 päivän aikana Karppi-kentällä, ma-ti 23. - 
24.8.2021. 
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