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Poissa

Kilpailutoimikunta
Kilpailutoimikunta suunnittelee kauden kilpailukalenterin yhteistyössä Oy:n
kanssa. Toimikunta huolehtii kilpailujen käytännön järjestelyistä sekä
toimitsijoista yhteistyössä Oy:n sekä caddie mastereiden kanssa.
Resurssit
-

-

Kaikki toimikunnan jäsenet eivät ole vahvistaneet vielä ovatko / kuinka ovat
käytettävissä kilpailutoiminnassa kauden aikana  lisäresursseja kilpailujen
toimitsijoiksi kaivataan.
Yhteistyö caddie mastereiden kanssa kilpailujen läpiviemiseksi selkeytetään
Oy:n kanssa ennen kauden alkua.
Kilpailujen toimitsijavuorot sovitaan etukäteen, tavoite 2 toimitsijaa / kilpailu
toiminnan sujuvoittamiseksi.
Kilpailussa toimitsijana toimiva / toimivat saavat ilmaisen kilpailumaksun (1)
/ kilpailu, jossa on toiminut toimitsijana.

Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminnasta on tullut palautetta viimekaudella mm. peliryhmien
muodostamisesta sekä golfauton käytöstä kilpailuissa. Todettiin, että on tarpeen
luoda Imatran Golfille kilpailuohje ja -määräys, jolla otetaan kantaa siihen,
kuinka kilpailutoiminnassa kaikkiaan menetellään, Tero valmistelee ohjeen ja
määräyksen, joka käsitellään kilpailutoimikunnassa sekä hyväksytään ry:n
hallituksessa viimeistään huhtikuussa.
Kilpailukalenteri on luotu alustavasti, kun kilpailujen sponsorit ja ajankohdat
saadaan vahvistettua, kilpailut syötetään Nexgolfiin.
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Kilpailukutsut luodaan hyvissä ajoin ja kiinnitetään Nexgolfin
kilpailukalenteriin, jotta pelaajille saadaan viestittyä tietoa kilpailuihin liittyen
hyvissä ajoin. Kilpailuista tulee tiedottaa myös seuran sivuilla.
Kilpailumaksut on vahvistettu vuosikokouksessa ja julkaistu IG:n nettisivuilla.
Yksittäisissä tapauksissa em. kilpailumaksuista on mahdollista poiketa.
Kilpailumuodot, pyritään tarjoamaan mahdollisimman kattavasti erilaisia
pelimuotoja, 2 ja 4 hlö scramble, PB ja LP kilpailuja sekä muutamia
erikoiskilpailuja. Lisäksi järjestetään viikkokilpailua, mestaruuskilpailut sekä
mahdollisesti viikonlopun aikana pelattavat reikäpelit.
Erikoiskilpailuihin voisi ottaa mukaan lisää vaihtoehtoja
- Lähimmäksi lippua 2 tai 3 lyönnillä
- Tarkin avaus ”keskilinjaan”
Kilpailujen aikataulut ehdotettiin järjestettävän seuraavasti, ellei sääolosuhteet
tmv. edellytä muuta;
- väliaikalähdöt klo 8:00 alkaen
- yhteislähtö klo 9:00 tai 10:00
Kilpailujen tulospalvelusta keskusteltiin, näytetäänkö tulokset
kokonaisuudessaan sitä mukaa kun tuloksia valmistuu. Selvitettävä mitä
vaihtoehtoja NexGolf tarjoaa. Viikkokilpailun tulospalvelu pyritään pitämään
”pimeänä” koko kilpailun ajan.
Kilpailujen palkinnot ry:n järjestämiin kilpailuihin tulee päättää ja hankkia jo
ennen kauden alkua. Mahdollisten lahjakorttien suhteen ajatuksena on, että
hankitaan lahjakortteja mm. yrityksiltä, jotka järjestävät avoimia kilpailuja
kentällämme.
Kilpailujen ruokailut koettiin hyväksi ja käytäntöä halutaan jatkaa
mahdollisuuksien mukaan.
Seuraava kokous
Kutsutaan koolle viimeistään huhtikuun aikana.
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