Tasoituslyöntien jakaminen
Golfin sääntöjen 33-4 mukaan toimikunnan ”pitää ilmoittaa, missä järjestyksessä
kentän rei’illä saadaan tai annetaan tasoituslyöntejä.”
Yhtäläisyyden saavuttamiseksi kaikkien tasoitusjärjestelmässä mukana olevien
kenttien suositellaan tekevän tasoituslyöntien jakamisen seuraavat näkökohdat
huomioiden:
•
•
•
•
•
•
•

On tunnustettu tosiasia, että tasoituslyöntien jakamisella ei käytännöllisesti
katsoen ole vaikutusta pistebogey-tulokseen eikä siten tasoitusmuutoksiin.
Reikäpelissä on erittäin tärkeätä, että kaikilla tasoituseroilla saatavat lyönnit
ovat tasaisesti jakautuneet 18 reiälle.
Tämä saavutetaan parhaiten jakamalla parittomat lyönnit vaikeammalle
yhdeksikölle, yleensä pidemmälle, ja parilliset toiselle yhdeksikölle.
Reiän vaikeutta par-lukuun nähden käytetään jaon järjestämisessä.
Reiän vaikeusaste voidaan johtaa bogey ratingista tai vertaamalla klubin
jäsenten keskimääräisiä tuloksia pariin.
Sama tasoituslyöntitaulukko tulisi saada kaikille tiille, miehille ja naisille.
Tasoituslyöntejä saava pelaaja tarvitsee tasoitusta antavat lyöntinsä yleensä
vaikeimmalla par 5 reiällä ja seuraavaksi vaikeimmalla par 4 reiällä, jonka
jälkeen tulevat muut par 5 reiät. Seuraavaksi tulevat par 4- ja lopuksi par 3
reiät. Erittäin vaikea par 3 voi mennä par 4 reiän edelle. Vaikeita ovat yleensä
par 5 reiät, joita keskitasoinen pelaaja ei saavuta kolmella tai par 4, jota hän ei
saavuta kahdella lyönnillä.

Tasoituslyöntien jakaminen voidaan tehdä seuraavasti:
•
•
•
•
•

•

Jaetaan 18 reikää kuuteen kolmen ryhmään: 1, 2, 3 sitten 4, 5, 6 etc
Tasoituslyöntejä 1-4 ei laiteta rei’ille 1, 2, 3 tai 16, 17, 18
Kuuden ryhmän tasoituslukujen summien tulisi olla 27-30
Jos luku 1 jaetaan ensimmäiselle yhdeksikölle, luku 2 jaetaan toiselle.
Kaikki parittomat luvut ensimmäiselle ja parilliset luvut toiselle, tai
päinvastoin, on suositus, näin otetaan huomioon myös yhdeksän reiän
kierrokset.
Vältä asettamasta lukuja 1-6 viereisille rei’ille.

Esimerkki:
Aseta numero 1 rei’istä 7, 8, 9 vaikeimmalle. 9-reikäisellä kentällä käytä reikiä 4, 5,
6.
Aseta numero 2 rei’istä 13, 14, 15 vaikeimmalle.
Aseta numero 3 rei’istä 4, 5, 6 vaikeimmalle. 9-reikäisellä kentällä käytä reikiä 7, 8,
9.
Aseta numero 4 rei’istä 10, 11, 12 vaikeimmalle.
Aseta numero 5 rei’istä 1, 2, 3 vaikeimmalle.
Aseta numero 6 rei’istä 16, 17, 18 vaikeimmalle.
Jaa numerot 7-12 kuudelle ryhmälle tasaisesti, numero 7 ei ole pakko sopia ryhmään
7, 8, 9.
Jaa numerot 13-18 samalla tavalla.
Tulos:
Reiät 1, 2, 3
Reiät 4, 5 ,6
Reiät 7, 8, 9
Reiät 10, 11, 12
Reiät 13, 14, 15
Reiät 16, 17, 18

numero 5, 7, 15
numero 3, 11, 13
numero 1, 9, 17
numero 4, 12, 14
numero 2, 10, 18
numero 6, 8, 16

yhteensä 27
yhteensä 27
yhteensä 27
yhteensä 30
yhteensä 30
yhteensä 30

Lähde: EGA-HCP-System2016-2019
Lisätietoja: EGA Handicap System http://www.egagolf.ch/sites/default/files/epub_hcp_booklet_2016_3.11.2015.pdf

