
 

 

 

 
 
 

SAKU GOLF 21.8.2015, VIERUMÄKI 
 
Vierumäellä on ilo ja kunnia toimia SAKU ry:n vuosittaisen golfkilpailun isäntänä. Kilpailu pelataan 
yhteislähtönä alkaen kello 09.30  perinteikkäällä Classic kentällä. 
Vuonna 1988 rakennettu Vierumäen Classic-kenttä on antanut ensimmäisen golfelämyksen tuhansille 
golfharrastajille. Classic-kentän on suunnitellut ruotsalainen Jan Sederholm. Classic-kenttä on rakennettu 
hiekkapohjaiseen mäntymetsään. Kaunis ja haastava kenttä kuivuu keväisin poikkeuksellisen nopeasti 
pelikuntoon tarjoten usein jopa seitsemän kuukauden mittaisen pelikauden. Classic-kentän taukokahvilana 
toimii 7 Minutes Break Bar. Ilmakuva Classic. 
 
Hinta 85€/hlö. Sisältää green feen, kilpailijoiden vastaanoton, pukuhuoneet, tulospalvelun, erikoiskilpailut, 
esitäytetyt tuloskortit, aamukahvin ja suolaisen & buffet lounaan ja runsaan palkintopöydän. 
 
Halukkaille pelaajille on tarjolla harjoituskierros torstaina 21.8.2014. Lähdöt mieluiten kello 12-16. Mikäli 
nämä lähtöajat eivät millään istu, niin sitten varataan kello 16 jälkeen. Hinta 40€/hlö. Käytettävissä 
molemmat kentät.  Ajanvaraus caddie.master@vierumaki.fi  010 5777 030 
 
Tiedustelut majoituksesta ja ruokailuista allekirjoittaneelta. 
 
Päivän aikataulu 
07.00-09.00 Kilpailuun ilmoittautuminen, tasoitusten tarkistaminen ja tuloskortin noutaminen 
   caddie masterin tiskillä (Vierumäki halli, opaskartalla kohde nro 20). 
07.00-09.00 Kahvi + suolainen, Scandic Vierumäen ravintolamaailma (opaskartalla kohde nro 45) 
08.20-08.30 Tervetuloa & kilpailuinfo Scandicissa, Jan Ruoho (Vierumäki Golf Oy:n toimitusjohtaja) 
08.30-09.00 Classic kentän range –alue käytettävissä lämmittelyyn. Palloautomaatteihin ja   
 golfkärryihin käy 2€ kolikot. 
09.00-09.30 Siirtyminen lähtöväylille. Selvitä etukäteen mikä on aloitusväyläsi! Pisimmät siirtymät ovat  
    yli 1½ km. Varaa riittävästi aikaa! 
09.30-14.30 Kilpailu alkaa. Pelaa ripeästi! Kilpailuun varattu 5h. 
   Tuloskortit palautetaan allekirjoitettuna caddie masterille välittömästi kisan jälkeen  
14.30-16-00 Lounas buffet, Scandic Vierumäen ravintolamaailma 
15.30-16.00 Palkintojen jako lounaan yhteydessä Scandic Vierumäessä (kartalla kohde nro 45). 
  Mitalit SAKU ry:ltä. Tavarapalkinnot Vierumäen puolesta. 
    
 
 
 



 

 

 
 
SAKU GOLFIN SÄÄNNÖT 
1. SARJAT  
A) Opiskelijat:   Henkilökohtainen  tytöt ja pojat.  
Joukkuekilpailu: Kaksi kilpailijaa/joukkue. Joukkueeseen voi nimetä enintään kolme kilpailijaa, mutta 
kahden parhaan tulos lasketaan. Joukkueeseen voi kuulua sekä tyttöjä että poikia.  
B) Henkilöstö:  Henkilökohtainen naiset ja miehet.  
Joukkuekilpailu: Kolme kilpailijaa/joukkue. Joukkueeseen voi nimetä enintään neljä kilpailijaa, mutta 
kolmen parhaan tulos lasketaan. Joukkueeseen voi kuulua sekä naisia että miehiä.  
C) Scratch –sarjat (lyöntipeli):  Tytöt, pojat, naiset ja miehet.  
2. KILPAILUTAPA  
Kilpailu käydään 18 reiän piste bogey- kilpailuna.  
Joukkuekilpailussa lasketaan yhteen kolmen/kahden parhaan joukkueeseen etukäteen nimetyn kilpailijan 
piste bogey- tulokset.  
 3. TASOITUKSET  
Ei tasoitusrajaa, mutta korkein tuloslaskennassa huomioitava tasoitus on 36 + kentän vaikeuskerroin 
(=slope).  
 4. TASATULOS  
Kahden tai useamman kilpailijan päätyessä samaan tulokseen on parempi kilpailija se, jolla on pienin 
tasoitus. Jos tasoitukset ovat samat, verrataan viimeisen yhdeksän reiän tulosta. Jos tulos on edelleen 
tasan, verrataan viimeisen kuuden reiän tulosta ja sen jälkeen kolmen reiän ja tarvittaessa vielä viimeisen 
reiän tulosta.  
Joukkuekilpailussa verrataan joukkueiden kahden (opiskelijat) ja kolmen (henkilöstö) parhaan 
yhteenlaskettua tasoitusta. 
 5. PALKITTAVAT 
Miehet ja naiset pistebogey  sijat 1-3 (mitalit + tavarapalkinto) 
Pojat ja tytöt pistebogey sijat 1-3 (mitalit + tavarapalkinto)  
Miehet ja naiset lyöntipeli sijat 1-3 (mitalit + tavarapalkinto)  
Pojat ja tytöt lyöntipeli sijat 1-3 (mitalit + tavarapalkinto)  
Joukkuekisa henkilöstö (3hlö/joukkue) sijat 1-3 (mitalit + tavarapalkinto)  
Joukkuekisa opiskelijat (2hlö/joukkue) sijat 1-3 (mitalit + tavarapalkinto)  
Pisin drive miehet, naiset, pojat ja tytöt väylällä 2  (tavarapalkinto)  
Lähimmäs lippua miehet, naiset, pojat ja tytöt väylällä 7 (tavarapalkinto)  

 
Tervetuloa pelaamaan ja viihtymään Euroopan suurimmalle urheiluopistolle Vierumäelle! 

Parhain terveisin / With best regards,  

 

Ville Hautala, sales manager   Jan Ruoho, managing director 
Vierumäki Country Club Oy     Vierumäki Golf Oy 
358 500 560542  ville.hautala@vierumaki.fi    jan.ruoho@vierumaki.fi  



 

 

Koulutuskeskuksentie 1, 19120 Vierumäki 
 


