
KUTSU – Men Only 2021  
 

Men Only seuraottelut jatkuvat välivuoden jälkeen. Nyt mukaan kaikki uudet ja vanhatkin pelimiehet 
mukaviin ja rentoihin seuraotteluihin!  

Pelimuoto on reikäpeli ja voitosta joukkue saa yhden pisteen ja tasapelistä puoli pistettä. Yhdestä 
kisasta voi siis saada maksimissaan 12 pistettä. Kauden päätteeksi lasketaan seurojen pisteet yhteen 
ja voittaja on eniten pisteitä kerännyt seura. Pelaajien alaikäraja on 22 vuotta.  Kisa on tarkoitettu 
nimensä mukaisesti ainoastaan seurojen miespuolisille pelaajille. Alhaisin HCP kategoria on vanha 2 
kategoria eli alle 4,5 HCP omaava pelaaja ei voi osallistua otteluihin. Suurin otteluissa huomioitava 
tasoitus on 18.  Jokainen seura isännöi kahta seuraottelua. 

Pelimuotona on siis Ryder Cup- tyyppinen reikäpeli, joka pelataan seuraavasti: 

• Joukkue koostuu 8 pelaajasta 
• Etuysi pelataan joukkuepelinä bestball 
• Takaysi pelataan single match play 
• Single match play alkaa heti kun bestball on ratkennut. Esim.: Jos bestball ratkeaa 4 / 3 

väylällä 6, alkaa single peli heti seuraavalla väylällä nro 7. 
• 4 pelaajaa kustakin joukkueesta pelaa scratch ja 4 pelaajaa ¾ tasoituksin 
• Pelitasoitus hcp peleissä lasketaan ottamalla ¾ tarkasta tasoituksesta ja määrittelemällä 

pelitasoitus sen mukaisesti  
 

St.Laurence Golfin pelipäivät kaudella 2021    

• Keskiviikko 16.6.  NGCC (Nordcenter) - StLG   
• Tiistai 22.6.              StLG – Master 
• Perjantai 2.7.          SGC (Sarfvik) – StLG  
• Tiistai 27.7.              StLG – PGC (Pickala) 

 
Ensimmäiset lähdöt klo 15:00 - 16:00. Kokoontuminen ja infotilaisuus puolituntia ennen ensimmäistä 
lähtöä. Mahdollisista aikataulumuutoksista tiedotetaan hyvissä ajoin ennen pelejä. 

Pelin jälkeen noin klo 20:00  pieni iltapala ja jälkipelit! 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot sähköpostilla suoraan Men Only kapteenille Kimmo Backmannille, 
kimmo.backman2@gmail.com, p. 040 594 1504. Voit ilmoittautua mukaan pelaajarinkiin vaikka et vielä 
olisikaan varma osallistumisesta. Laita viestiin nimesi, puhelinnumerosi, sähköpostisi ja pelipäivä(t) 
joissa olet käytettävissä. Pelin ja tarjoilujen kustannus osallistujille on kotipelissä 10€ ja vieras-
pelissä 20€, maksut suoritetaan StLG:n toimistolle yhdellä kertaa elokuussa kun koko kausi pelattu. 

Kapteeni valitsee joukkueen ilmoittautumisten perusteella. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni 
ilmoittautunut voisi osallistua johonkin osaotteluista.  

T.Kimmo 
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