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KILPAILIJA: TARKISTA TASOITUKSESI KISAN JÄLKEEN
Tasoitusmuutokset kilpailuissa: uusi CSA-laskentamenetelmä käytössä
Monia kilpailuihin osallistuneita on kisan jälkeen saattanut mietityttää tasoitusmuutoksen suuruus. Tasoitus on
esimerkiksi saattanut laskea odotettua vähemmän – syynä tähän on vuoden alusta käyttöön otettu CSAlaskenta.
Vuoden alusta Suomen Golfliitto otti käyttöön kilpailujen tasoituslaskentaan vaikuttavan CSAlaskentamenetelmän. CSA-laskenta (Competition Stableford Adjustment) on British Council of National Golf
Unionsin kehittämä ja vanhan 10 prosentin -säännön korvaava menetelmä. Sillä pyritään havainnoimaan olosuhteet, jotka poikkeavat huomattavasti normaaliolosuhteista ja vaikuttavat siten tasoituslaskennan luotettavuuteen.
CSA-laskennassa pelaajien tuloksia verrataan kyseisten pelaajien odotettuihin tuloksiin normaaleissa olosuhteissa. Mikäli tulosten odotettu vaihtelu (variaatio) ylittää tietyt raja-arvot, tehdään pistekorjaus kaikkien pelaajien
pistebogey-tuloksiin. Pistekorjauksen suuruus ja suunta riippuvat variaation suuruudesta.
CSA-laskenta lyhyesti:
•

Epänormaaleissa olosuhteissa pelatussa kilpailussa kaikkien pelaajien pistebogey-tuloksiin tehdään samansuuruinen pistekorjaus.

•

Epätavallisen huonoissa olosuhteissa pelatun kilpailun pistebogey-tuloksia voidaan korjata ylöspäin, jolloin CSA-arvo on +1, +2 tai +3 pistettä. Epätavallisen hyvissä olosuhteissa pelatussa kilpailussa CSA-arvo
on -1 pistettä.

•

Jos olosuhteet ovat erittäin poikkeukselliset, voidaan tulokset julistaa vain laskukelpoisiksi (kaikkien pelaajien tuloksia korjataan aluksi +3 pistettä ylöspäin), jolloin kenenkään tasoitus ei nouse.

•

Vuoden 2009 alusta alkaen CSA-laskenta tulee suorittaa kaikissa järjestetyissä tasoituskelpoisissa kilpailuissa, joissa sitä on mahdollista sääntöjen mukaan käyttää. Yleisimmät käytön estävät syyt ovat:
o kilpailussa on vähemmän kuin 15 pelaajaa
o kilpailu on 9-reikäinen
o kilpailu ei ole muuten tasoituskelpoinen

CSA-laskenta on siis käytössä vain kilpailuissa eikä laskentaa suoriteta harjoituskierroksilla. Laskennan tekee automaattisesti seuran käytössä oleva NexGolf –ohjelmisto, eli pelaajan ei kannata eikä tarvitse itse yrittää laskea
tasoitustaan CSA-laskennan mukaisesti.

Joten tarkistathan aina kilpailujen jälkeen tasoituksesi esimerkiksi NexGolfin tuloslistasta!
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JYVÄS-GOLF MENESTYI SEURAJOUKKUEIDEN SM-KISOISSA
Seurajoukkueiden Suomen mestaruuksista pelattiin Laukaan Peurunkagolfissa 16. – 18.6.
Jyväs-Golfin miesten joukkue (Tatu Toivo, Risto Rautio, Matti Moilanen, Tuomas Korpi ja Timo Ristikivi) pääsi ainoana keskisuomalaisena joukkueena miesten karsintakilpailusta finaaliin!
Lopputuloksissa joukkue jakoi kuudennen sijan Kymen Golfin kanssa. JG:n joukkueen kokonaistulos oli 537 lyöntiä
(+33).
Voittajaksi selviytyi Espoon Golfseura tuloksella 529 (+29). Etelä-Pohjanmaan Golf tuli toiseksi 531 lyönnillä (+27)
ja kolmas oli Golf Pirkkala, 533 lyöntiä (+29).

Onnittelut joukkueelle hienosta saavutuksesta!
HARJOITUSKENTÄN HINNAT
JG:n jäsenille ilmaista.
Aikuiset (koko päivä) 6€
Juniorit ja opiskelijat (koko päivä) 3€

Lisäyksiä paikallissääntöihin
Paikallissääntöihin on tehty muutamia lisäyksiä. Huomioithan seuraavaa:
Kentän merkinnät
•

Out-raja: Valkoiset paalut

•

Vesieste: Keltaiset paalut

•

Sivuvesieste: Punaiset paalut

•

Kunnostettava alue: Siniset paalut tai spray-maali

•

Kentän kaikki vesi- ja sivuvesiesteet ovat merkitty em.
paaluilla!

•

Kilpailuissa noudatetaan kilpailumääräyksissä kentälle
laadittua peliaikataulua.
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PELIAIKATAULU SIPPULANNIEMEN KENTÄLLE
Kentällämme noudatetaan kilpailuissa peliaikataulua. Kilpailunjohtajilla on oikeus puuttua hitaaseen peliin peliaikataulun puitteissa.
Peliaikataulu on myös tarkoitettu harjoituskierroksia silmällä pitäen – suositusaika yhdeksän reiän kierrokselle on
2h 15min. Jos lähdet kierrokselle esimerkiksi kello 9.30 tulisi kierroksen olla viimeistään ohi 11.45.
Oheisesta taulukosta näkee väylien aikataulutusta. Aikataulun idea on seuraava:
•

Väylä yksi, aikaa varattu 10 minuuttia

•

Kun väylä kaksi on pelattu, saa aikaa olla kulunut 28 minuuttia lähdöstä

•

Väylä kolme tulee olla pelattuna 43 minuuttia lähdöstä jne.

www.jyvasgolf.fi
toimisto@jyvas-golf.fi
050 446 0006

