DISC GOLF TEAM OPEN
-

-

26.8.2017 klo 11 alkaen.
Ilmoittautuminen 15.8 mennessä, osallistumismaksu 18.8 mennessä.
Osallistujia otetaan 7-10 joukkuetta = 28-40 pelaajaa (joukkueet neljän hengen eli kahden
parin joukkueet)
Hauho-Härkälinna - https://www.youtube.com/watch?v=1ijAEAqCswg
Leppäniementie 194, 14700 HAUHO, LEPPÄNIEMEN HIRSIHUVILAT
Pelimuotona paripeli Best Shot (jatketaan aina paremmasta heitosta)-muotoinen
joukkuekilpailu, jossa kahden parin kahden kierroksen yhteistulokset lasketaan yhteen.
Lisäksi molemmilla kierroksilla on yksi worst shot (poolin toinen pari päättää mistä toinen
pari jatkaa) -väylä. Tasatuloksilla pelataan lisäväylät. Lisäksi muutamalla väylällä on
lähimmäksi koria kilpailu (CTP) jossa voittajat palkitaan. Lisäksi järjestäjä varaa oikeuden
palkita muuten vaan mainittavan arvoiset suoritukset (eniten kiekkoja hukuttanut yms.)
Osallistumismaksu 80 €/joukkue.
Palkinnot tavarapalkintoja. Palkintojen arvo tällä hetkellä yli 1000 €. Mahdollisesti 50 %
pay-out lahjakorteilla.
Joukkueessa saa olla maksimissaan kaksi SFL-kilpailulisenssin omaavaa pelaajaa.
Kilpailussa käytetään sähköistä tulosjärjestelmää, joten pareista toisella tulee olla
käytössään älypuhelin (käytännössä vain yhdellä poolista). Mikäli ei ole, niin ilmoittakaa
ennakkoon, jotta saadaan järjestettyä sellainen jostain.

Alustava aikataulu:
klo 11 – pelaajakokous
klo 11.30 – ensimmäinen kierros
klo 13.30 - (alkaen siitä kun viimeinen pooli on valmis), tunnin tauko
klo 14.30 – toinen kierros
klo 17.30 - tulokset ja palkintojen jako

MAJOITUS:
Varattu kaksi 6 hengen mökkiä, jossa majoitus mahdollista. Majoitus pe-su 30 €/henkilö, mikäli saadaan
mökki täyteen. Jos ei saada määräytyy majoitusmaksu 150 € jaettuna majoittujat per mökki.
Liinavaatteet pitää tuoda itse ja loppusiivous omatoimisesti tai vaihtoehtoisesti 50 €:n lisämaksusta.
Lisäksi alueelle on mahdollista jäädä saunomaan ja grillaamaan tapahtuman jälkeen. Kovimmat tietenkin
tulevat jo perjantaina harjoittelemaan ja jäävät sunnuntaiksi jäähdyttelemään, mikäli sunnuntaina
osallistujamäärä on riittävä pelataan sunnuntaina Raisu Lumouksen sisäinen paripelin seuran
mestaruuskilpailut.
HUOM! Alueella ei ole kauppaa, eikä myyntipistettä, joten tarpeeksi evästä ja juomaa mukaan.

Osallistumismaksut tilille:

IBAN muotoinen tilinumero

FI42 1544 3000 0147 74

Tilinumero

154430-14774 Raisu Lumous ry / lentopallo

Nordea Pankki Suomen BIC-tunnus on

NDEAFIHH

Laita osallistumismaksun viitteeksi:
16081
Viitenumeron käyttö maksaessa pakollinen.
Lisätiedot tapahtumasta ja ilmoittautumiset:
Ville Hornborg, 044 050 6225
ville@nordcom.fi
Ilmoittautumisessa mainittava joukkueen nimi, joukkueen jäsenten etunimet, sekä merkintä jos
lisenssipelaaja nimen perässä.

