
RAIDER CUP 2015

Kilpailuun osallistuu kaksi joukkuetta. Kangasniemen joukkue kootaan paikkakunnalla asuvista tai Kangasnimeltä
lähtöisin olevista henkilöistä. Tarvittaessa joukkuetta vahvistetaan pitkäaikaisista kesäasukkaista. Vastaan asettuu
joukkue, jonka pelaajien asuinpaikka on Kangasniemen ulkopuolella.

Ilmoittautumislomakkeeseen merkitään oma nimi, puhelinnumero, kotiseura, tasoitus, joukkue koti/vieras ja mihin
kisaan/kisoihin haluaa osallistua. Mahdollisuus on siis osallistua yhteen, kahteen tai kolmeen kisaan.

Peliparit muodostavat joukkueiden kapteenit. Ilmoittautumisvaiheessa ei siis tarvitse olla peliparia.

Ilmoittautuminen su 26.7.2017 klo 18.00 mennessä. Lähtölistat julkaistaan maanantaina 27.7. klo 18.00.

Kilpailuinfo annetaan klubitalolla ke 29.7. klo 16.00 ja to 30.7. klo 16.00.

Startit tapahtuvat yhteislähtönä ke 29.7. klo 16.30 / 19.00 ja to 30.7. klo 16.30.

PELIMUODOT

Ensimmäisen päivän ensimmäinen pelimuoto on 9 reiän ”Four ball – best ball – paras pallo” , jossa kummaltakin
puolelta kahden hengen pari pelaa kumpikin omaa palloa. Paremmin pelanneen pelaajan tulos on parin tulos.
Reiän voittaa vähemmän lyöntejä tehnyt pari. Pelimuotona on reikäpeli ja annettava tasoitus on puolet parin
tasoituksesta. Enemmän reikiä voittanut joukkue saa yhden pisteen, tasapelin sattuessa kumpikin joukkue saa
puoli pistettä. Hävinnyt joukkue jää pisteittä.Tässä pelimuodossa voi aina toivoa, että kaveri paikkaisi oman
erehdyksen.

………………………………………….

Ensimmäisen päivän toinen pelimuoto on 9 reiän ”Four some – nelinpeli”. Jokainen pari päättää etukäteen,
kumpi pelaaja lyö aloituslyönnin ensimmäisellä tiillä. Siitä lähtien he lyövät avaukset vuorotellen.
Aloituslyöntien jälkeen yhteistä palloa lyödään vuorotellen. Reiän voittaa vähemmän lyöntejä tehnyt pari.
Pelimuoto on reikäpeli ja annettava tasoitus on puolet parin tasoituksesta. Enemmän reikiä voittanut joukkue saa
yhden pisteen, tasapelin sattuessa kumpikin joukkue saa puoli pistettä. Hävinnyt joukkue jää pisteittä. Tässä
pelimuodossa ei pidä hermostua pelikaverin huonoistakaan lyönneistä.

………………………………………….

Toisena päivänä on vuorossa 18 reiän ”Match ball – reikäpeli”. Pelimuoto on reikäpeli ja annettava tasoitus on täysi
tasoitus. Tässä pelissä on jaossa eniten pisteitä, joten se muodostaa jännittävän päätöksen tapahtumalle.
Enemmän reikiä voittanut pelaaja saa yhden pisteen, tasapelin sattuessa kumpikin pelaaja saa puoli pistettä
joukkueelleen. Hävinnyt pelaaja jää pisteittä.

………………………………………….

JOUKKUEEN YHTEISTULOS

Joukkueen kolmen kilpailun pisteet lasketaan yhteen. Voittanut joukkue on se, joka on saanut enemmän pisteitä
kaikista kilpailuista yhteensä.

Voittanut joukkue saa Raider Cup -pokaalin vuodeksi haltuunsa.


