LYÖNTIPELIMESTARUUS 2021
Sarjat:
• Miehet – lyöntipeli SCR (valkoinen tee)
• Naiset – lyöntipeli SCR (sininen tee)
• M50 – lyöntipeli SCR (keltainen tee)
• N50 – lyöntipeli SCR (punainen tee)
• M60 – lyöntipeli SCR (keltainen tee)
• N60 – lyöntipeli SCR (punainen tee)
• M70 – lyöntipeli SCR (keltainen tee)
• N70 – lyöntipeli SCR (punainen tee)
• Juniorit (16v) – lyöntipeli SCR (pojat keltainen tee, tytöt punainen tee)
• Miesten sarjassa pelataan 3 kierrosta ja muissa 2
• Sarjan pelaamiseen vaaditaan 4 osallistujaa. Sarjoja voidaan yhdistää
Tasatulokset:
• Voittaja ratkaistaan uusimalla tasatuloksessa olevien kesken. Uusinta alkaa väylältä 1 ja
jatkuu siitä väylälle 2 jne..
Pelinopeus:
• Jokaisen ryhmän jäsenen on huolehdittava pelinopeudestaan
• Älä jätä tyhjää väylää väliin, vaan pysy edellä menevän ryhmän vauhdissa.
• Kilpailussa noudatetaan ready golf periaatteita: https://www.wgcc.fi/ready-golf
Golfautot
• N/M70 sarjoissa auton käyttö sallittu, muissa lääkärintodistuksella taikilpailutoimikunnan
luvalla.
Mobile Scoring ja tuloskortit:
• Kilpailussa käytetään ensisijaisesti Nexgolfin Mobile scoring sovellusta.
https://www.nexgolf.fi/nms. Ohjeita sovelluksen käyttöön sivulla 2
• Asenna sovellus etukäteen valmiiksi ja tutustu ohjeisiin. Vain yksi/per ryhmä käyttää
sovellusta. Jos ei halua joka väylän jälkeen kirjata tuloksia sovellukseen, voi sen tehdä
myös yhdellä kertaa viimeisen reiän jälkeen.
• Perinteistä tuloskorttia kannattaa pitää varmuuden vuoksi ainakin yhden toimesta
ryhmässä.
Ruokailu
• Jokaisen kilpailupäivän ensimmäisen kierroksen jälkeen on Club Engelissä tarjolla seuran
tarjoamana lounasta. Ilmoita itse etukäteen allergiat Club Engeliin ja minä päivänä olet
tulossa syömään.
Kilpailun päättyminen
• Kilpailu on päättynyt kun kaikkien tulokset on syötetty tulospalveluun.
Palkinnot
• Palkinnot jaetaan sarjoittain kilpailun päätyttyä.
Järjestäjä
• WGCC Ry
Tuomari
• Ei nimettyä tuomaria. Epäselvissä tilanteissa pelaa toisella pallolla ja tilanne ratkaistaan
ennen tulosten allekirjoitusta.

Nexgolfin mobiili tulospalvelu Wiurilassa
Olemme Wiurilassa ottamassa aluksi valikoiduissa kilpailuissa käyttöön mobiilin tuloskortin.
Laajennamme käyttöä vähitellen.
NexGolf app on kätevä Android- ja iOS-alustoilla toimiva sovellus, jolla voit syöttää kilpailutuloksia
sen seuran kilpailuun, josta olet saanut tekstiviestillä kirjautumiskoodin. Tulosten syöttäminen ei
siis vaadi Nexgolf Premium versiota.
Seuraavassa ohjeet mitä pelaajaan pitää tehdä ennen tulosten syöttämistä.
1. Lataa puhelimesi sovelluskaupasta NexGolf App. (NexGolf Mobile Scores hyödyntää tiettyä
osaa sovelluksesta. Muut osat aukeavat käyttöösi, kun olet NexGolf-seuran jäsen sekä
aktivoit NexGolf Premium -palvelun NexGolfin web-käyttöliittymän kautta oikeasta
yläkulmasta)
2. Maksuton NexGolf-sovellus iOS-versio ladattavissa täältä ja Android-versio täältä.

3. Kirjaudu sisään syöttämällä tulospalvelukoodi käyttäjätunnus-kenttään ja hyväksymällä
ehdot (jätä muut kohdat tyhjäksi). Sinun ei tule olla kirjautuneena sovellukseen omilla
nexgolf tunnuksillasi. Tulospalvelukoodi lähetetään sinulle tekstiviestinä kilpailun järjestäjän
toimesta.
4. Seuran kilpailut -osion alta löydät käynnissä olevat kilpailut
5. Voit aloittaa tulosten syöttämisen ryhmäsi osalta lähtönne ajankohtana
6. NexGolf Mobile Scores toimii siten, että vain yhden pelaajan per ryhmä tarvitsee syöttää
tulokset appiin. Jos kuitenkin useampi pelaaja ylläpitää tuloksia, on järjestelmässä
konfliktien tunnistus. Toisin sanoen appi huomaa ja varoittaa, jos käyttäjät ovat merkinneet
reiälle eri lyöntituloksen
7. Muista lopuksi tarkistaa, hyväksyä ja allekirjoittaa tuloskortit
8. Jos allekirjoitettua korttia tarvitsee korjata, ota yhteys caddiemasteriin/kilpailun järjestäjään.
Ohjevideo: https://youtu.be/MC1v_PGrSn0
Jos käytössäsi on Nexgolf premium ja olet kirjautuneena Nexgolf tunnuksillasi, pääset syöttämään
tuloksia kohdasta ”Seuran Kilpailut”

