UKTY-GOLF 2020
Aika
Paikka

Maanantai 7.9.2020
Nokia River Golf
Alastalontie 33
37120 NOKIA

Tiiausajat

Lähtö 1.
Lähtö 2.
Lähtö 3.
Lähtö 4.
Lähtö 5.
Lähtö 6.
Lähtö 7.
Lähtö 8.

11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11.50
12:00
12:10

Kenttänä Rock
Aamukahvi ja kisainfo klubitalon ravintolassa 10:00.
Palkintojen jako pelin jälkeen klubitalon ravintolassa.

Kilpailusarja

Kilpailumuotona pistebogey, maximitasoitus 36. (vaikka oikea tasoitus olisi esim. 54)
Pelataan keltaiselta tiiauspaikalta.
Naiset ja 75 vuotta täyttäneet miehet saavat pelata punaiselta tiiltä.
Erikoiskilpailuina ”pisin draivi” ja ”lähimmäs lippua kahdella lyönnillä” caddiemasterin
valitsemilla väylillä. Lisäksi palkitaan paras scratch tulos.
Greenfeen hinta 89,00€/henkilö, sisältäen:
• greenfee
• tulospalvelu
• rangepallot lämmittelyyn
• erikoiskisat (pisin drive ja lähimmäs lippua kahdella lyönnillä sekä paras scratch
tulos)
• aamiaisbuffa
• buffet lounas, pelin jälkeen
• taukokioskista kierroksen aikana hot dog ja olut tai virvoitusjuoma sekä hedelmä

Uimahalli- ja
kylpylätekninen yhdistys ry

Savikonkatu 45,
11710 RIIHIMÄKI

ukty@ukty.fi
www.ukty.fi

•

saunatilat pyyhkeineen
Jokainen ilmoittautuu suoraan Caddiemasterille sekä yhdistyksen
puheenjohtajalle sähköpostilla ja maksaa kierroksen ennen pelin alkua
caddiemasterille.
Ilmoittautumiseen pelaajan nimi, seura sekä tasoitus.
Imoittautumiset viimeistään perjantaihin 28.8.2020 mennessä.
Ilmoittaudu kuitenkin mahdollisimman pian sillä paikkoja on rajoitetusti.

Uimahalli- ja
kylpylätekninen yhdistys ry

Savikonkatu 45,
11710 RIIHIMÄKI

Sähköposti:

toimisto@nrg.fi
jukka.maja@ukty.fi

Tunnus:

UKTY Golf

ukty@ukty.fi
www.ukty.fi

UKTY-Dagen efter GOLF 2020
Aika
Paikka

Tiistai 8.9.2020
Lakeside Golf Golf
Sastamalantie 1901
38100 SASTAMALA

Tiiausajat

Lähtö 1.
Lähtö 2.
Lähtö 3.
Lähtö 4.
Lähtö 5.

10:00
10:10
10:20
10:30
10:40

Kenttänä Järvenranta
Greenfeen hinta on 48,-€/henkilö sisältäen:
• greenfee
• kierroksen jälkeen klubilounas
o salaattipöytä
o alkukeitto
o lämmin pääruoka
o kahvi ja jälkiruoka
o tulospalvelu
Jokainen ilmoittautuu suoraan Caddiemasterille sekä yhdistyksen
puheenjohtajalle sähköpostilla ja maksaa kierroksen ennen pelin alkua
caddiemasterille. Ilmoittautumiseen pelaajan nimi, seura sekä tasoitus.
Imoittautumiset viimeistään perjantaihin 28.8.2020 mennessä.
Ilmoittaudu kuitenkin mahdollisimman pian sillä paikkoja on rajoitetusti.
Sähköpostit: toimisto@lakesidegolf.fi
jukka.maja@ukty.fi
Tunnus: UKTY Golf

Uimahalli- ja
kylpylätekninen yhdistys ry

Savikonkatu 45,
11710 RIIHIMÄKI

ukty@ukty.fi
www.ukty.fi

Ajanvaraus- ja peliohjeet koronaviruspandemian ajalle
Koronaviruspandemian jyllätessä pelaajien ja henkilökunnan terveys ja hyvinvointi ovat ykkösasioita.
Seuraamme aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten tiedotteita. Jotta pelaaminen on
mahdollista, tulee kaikkien pelaajien noudattaa alla olevia sääntöjä. Nämä säännöt on tehty, jotta
voimme mahdollistaa kaikille turvallisen pelaamisen ja ehkäistä koronaviruksen leviäminen.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Rajoitukset:
Jos sinulla on edes hieman kipeä olo, jää kotiin. Mikäli lähipiirissäsi on flunssan oireita, on myös
tällöin parempi jäädä kotiin.
Sairaana olevat ja karanteeniin ohjatut pyydetään pysymään kotona.
Jos olet palannut ulkomailta, pidäthän 14 vrk karanteenin paluusi jälkeen, ja saavut peleille vasta
tämän jälkeen
Riskiryhmiin kuuluvia pyydetään noudattamaan valtioneuvoston toimintaohjetta. Tahdomme
painottaa hallituksen määräämissä toimintaohjeissa erityisesti sitä, että nyt on erittäin tärkeää
suojata erityisesti riskiryhmiin kuuluvat henkilöt koronavirustartunnalta.
Kaikkien pitää ottaa huomioon tartuntariski ja omalla toiminnallaan estämään tautia leviämästä.
Emme myöskään kättele tai halaile nyt poikkeusaikana.
Jokaisen pitää muistaa:
Hyvä käsihygienia: Pese käsiä saippualla aina mahdollisuuksien mukaan ja pidä mukanasi käsidesiä.
Ethän kättele tai halaile pelikavereita.
Pidä pelikavereihin riittävä sosiaalinen etäisyys, n. 2 metriä.
Ethän nosta muiden palloa reiästä.
Ohjeet ja erikoisjärjestelyt rangella
Pidä etäisyyttä toiseen kaikissa tilanteissa, myös rangella lyödessä, vähintään 2 metriä.
Älä lainaa toisen välineitä.

Katso tarkemmat kenttäkohtaiset ohjeet ko. kentän kotisivuilta!
Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry.
Hallitus

Uimahalli- ja
kylpylätekninen yhdistys ry
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11710 RIIHIMÄKI
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