SIMULAATTORIKISAN OHJEET
Kaikille golffareille avoin Katinkulta Golfin Simulaattorikisa 1/2021 käydään
henkilökohtaisena 21.12.20 – 10.1.2021. Kilpailuun otetaan jokaisen pelaajan paras tulos,
eli uusintojen määrää ei ole rajoitettu. Ei erillistä kilpailumaksua, palkitaan paras pelaaja
naisten ja miesten sarjassa.
Sarjat: HCP Pb Naiset ja HCP Pb Miehet (kilpailu: pistebogey valitse simulaattorista
stableford).
Kenttä: Innnisbrook etuysi, väylät 1- 9.
Simulaattorin toiminta: Ohjeet simulaattorin vieressä, sekä sinisessä kansiossa
”PELIOHJEET”, jossa tarkemmin kilpailussa käytettävistä asetuksista ja huomioita
erikoistilanteista.
Pelaajan tiedot: Toimi Simulaattorin ohjeiden ENNEN PELAAMISTA mukaan. Kilpailussa
tulee ryhmässä olla 2-4 pelaajaa. Tasoitus HANDCAP valitaan ylös tai alas lähimpään
tasalukuun. Tarkista kenttä, että kenttä on oikea ja valitut väylät:

Esimerkki kuvasta puuttuu toinen pelaaja ! lisäyksen jälkeen täytyy vielä tarkistaa
VAKIOASETUKSET, klikkaa OPTIONS keskellä oikealla. VAKIOASETUKSET tulisi olla alla olevan
kuvan mukaiset:

Nyt kun kaikki on tarkistettu, kuittaa oikealta alhaalta ok, niin palaat edelliselle näytölle ja
klikkaa PELAA.

Pelaaminen: Toimi simulaattorin ohjeiden PELAAMISEN AIKANA. Seuratkaa näytöltä tarkoin
kenen lyöntivuoro. Hyödyntäkää oikeassa alakulmassa olevasta näytöstä (kuva apunäyttö)
olevia toimintoja Voitte mm. siirtää lyönti linjaa, muista siirron jälkeen klikata aseta.
Huomioi korkeusero. Valikon toiminnot omassa kuvassa. Teeltä lyönti tapahtuu, jokateeltä
tai vastaavalta kohden. Raffista lyötäessä pallo tulee asetta erilliselle vihreälle mattopalalle
ja bunkkerista lyönti ruskealta mattopalalta. Muu väylä ring, semiraffi jne, paikka sama kuin
aloituksessa ilman teetä.
Muutamia huomiota pelaamisesta:
Pelivuoroa osoittava maila nimen jäljessä on huomaamaton ja lyöntijärjestys saattaa
vahingossa vaihtua. Jos huomaatte virheen heti, korjaa valitsemalla oikeasta alakulmasta
ASETUKSET / MULLIGAN. Ei saa käyttää epäonnistuneen lyönnin uusimiseksi.
Pallo vesiesteessä:

Laite tarjoaa kolme mahdollisuutta vasemmalta: Droppi, Mullikan ja Uusi lyönti.
Valitse Droppi, sinulle tulee yhden lyönnin rankku ja pallo dropataan sääntöjen mukaan.
Melkein! laite ”heittelee palloja” niin pitkään kunnes kosketat näyttöä ja voit jatkaa peliä.

Putatessa voi olla mahdollista, että pää tulee pallon ja yläkameran väliin, jolloin laite ei lue
puttia. Putissahan pallo ei tulisi olla keskellä vaan hieman etumaisen jalan puolella.
Tulokset: Ottakaa väylän 9:n jälkeen valokuva tuloskortista, lähetä kuvat WhatsApp
+358453536633 Matti Teiska ja lisätkää viestiin: pvm, pelaajat, tasoitukset (millä
nimellä/nimimerkillä tuloskortissa.

Tämän jälkeen, jos lopetat pelaamisen noudata ohjetta SIMULAATTORIN SULKEMINEN.
Matti Teiska puh +358453536633
matti.teiska@luukku.com

