
 - Firmaliiga 
 

Tämä on kutsu ensi kesän uuteen golfkilpailuun, Grano-Firmaliigaan.  

Kartanogolf järjestää yhdessä Granon kanssa yrityksille suunnatun golfkilpailun. Kilpailu on 

suunnattu seudun yrityksille ja tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen ja mukavaan golfin 

pelaamiseen. Grano- Firmaliiga pelataan keskiviikkoaamuisin klo 8:00 alkaen 9r tasoituksellisena 

best ball-kisana. Kilpailupäivinä kilpailijoille on tarjolla buffet- aamiainen klo 7:15 alkaen. 

Ensimmäinen pelipäivä on 19.5., josta pelit jatkuvat juhannusviikolle asti. Tauon jälkeen pelit 

jatkuvat elokuun alussa. 

Joukkueet sijoitetaan osallistujamäärän mukaisesti lohkoihin. Lohkojen voittajat etenevät suoraan 

pudotuspeleihin. Muilla joukkueilla on mahdollisuus mitata paremmuuttaan Last Chance-

kierroksella, josta parhaat pääsevät takaisin mukaan kisaan ja pudotuspeleihin. Finaalipäivänä 

kaikki kokoontuvat vielä yhteen pelaten kierroksen ja seuraamaan kuka vie ensimmäisen Grano 

Firmaliigan mestaruuden. HUOM! Lopullinen sarjajärjestelmä määräytyy ilmoittautumisen 

sulkeutumisen jälkeen. 

Lohkovaiheen paremmuus ratkaistaan pistein- voitosta saa kolme, tasapelistä yhden ja tappiosta 

nolla pistettä. Last Chance-kierrokselta päästään jatkoon parhailla tuloksilla ja pudotuspelit 

pelataan kerrasta poikki- menetelmällä. 

Kaikille joukkueille taataan vähintään 5 ottelua.  

Ilmoittautumiset 3.5.21 klo 16 mennessä caddiemasterille p. 010 4222 380 tai 

sähköpostilla info@kartanogolf.fi. 

HUOM! Paikkoja on rajoitetusti - joukkueet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Osallistumismaksu on 200 + alv/joukkue joka sisältää kilpailumaksun, aamiaisen, vähintään viiden 
päivän pelit, saunat, palkinnot ja kutsun finaalipäivän tapahtumaan. Pidätämme oikeuden muuttaa 
finaalipäivän formaattia. 
 

Palkinnot: 

1. Golf-aiheinen tuotepalkinto + kiertopalkinto 

2. Golf-aiheinen tuotepalkinto  

3. Golf-aiheinen tuotepalkinto  

Parhain terveisin, 

                     ja        



 

Grano-firmaliigan säännöt 

 

• Liigan kaikki ottelut pelataan 9 reiän best ball reikäpelinä 

• Ottelut ovat tasoituksellisia. Kukin pelaaja saa 3/4 omasta tasoituksestaan. Kukin pelaaja 

voi saada maksimissaan 36 lyöntiä tasoitusta. Lyönnit saadaan kentän Hcp numeroinnin 

mukaisesti. 

• Ottelut pelataan - miehet keltaisilta - ja naiset punaisilta tiiltä. 

• Kaksi pelaajaa per joukkue, mutta yksi pelaaja riittää joukkueesta pelaamaan ottelun. 

Joukkueen pelaajien ei tarvitse olla samat joka viikko. 

• Kullakin kierroksella Kartanogolfin sillä hetkellä voimassa olevat paikallissäännöt ovat 

voimassa. Golfin säännöt pätevät aina. 

• Jokainen kilpailija on itse vastuussa ilmoittamaan oikean tasoituksensa ennen ottelun 

alkamista. 

• Tulos tulee ilmoittaa Kartanogolfin Caddiemasterille välittömästi ottelun päätyttyä. 

• Voitosta joukkue ansaitsee 3 pistettä, tasapelistä 1 piste. Maaliero on ottelun 

lopputuloksessa oleva voitolla olevien reikien määrä - esim. tulos 4/3 ”maaliero” +4. 

• Osallistujamäärän selvittyä arvotaan lohkot ja ilmoitetaan loppupelien ohjelma. Lisäksi 

ilmoitetaan pelipäivät lohko- sekä jatko-otteluille. 

• Lohkovaiheiden päätyttyä ja pisteiden ollessa tasan, ratkaistaan jatkoon menijät 

ensisijaisesti ”maalieron” perusteella. Mikäli tämäkin on tasan, ratkaisee tehdyt ”maalit”. 

Mikäli tilanne on edelleen tasan, ratkaisee paremmuuden keskinäinen ottelu. Ratkaisun 

edelleen puuttuessa, ratkaistaan tilanne arvalla.  

• Ottelun osapuolet voivat sopia ottelun pelaamisesta muuna ajankohtana, mikäli virallinen 

otteluajankohta ei sovi - tulos on kuitenkin ilmoitettava viimeistään Kartanogolfin 

Caddiemasterille klo 20.00 virallisena ottelupäivänä. 

• Ottelupäivien lähtöajat julkaistaan Kartanogolfin nettisivuilla ottelupäivää edeltävänä 

torstaina. 

• Toisen osapuolen estyminen virallisena otteluajankohtana ilman että osapuolet pystyvät 

sopimaan muusta molemmin puolin sopivasta ajankohdasta johtaa luovutusvoittoon. 

Luovutusvoiton myöntävä joukkue on vastuussa tuloksen ilmoittamisesta Kartanogolfin 

caddiemasterille. Epäselvissä tilanteissa tulos ratkaistaan arvalla. 

Muuta: 



Kunkin lohkon joukkueiden yhteyshenkilöille toimitetaan ennen lohkovaiheiden alkamista toisten 

lohkossa olevien joukkueiden yhteyshenkilöiden tiedot. 


