Pelaamisen nopeus ja tahti
Golfissa on kyse erityisesti ajoituksesta ja tahdista.
Kun svingi on kunnossa, seura mukavaa, kenttä hyvässä kunnossa ja peli sujuu, on golf silloin
parhaimmillaan. Toivomme, että saat juuri sellaisen päivän täällä Master Golfissa.
Vetoamme teihin kaikkiin, että jokainen tekisi osuutensa, jotta peli kulkisi jouheasti kentällä mukavaa
vauhtia. Silloin elämys – ja usein myös itse peli – on vielä parempi.
Kenttämestarit Mara ja Pekka ryhmineen ovat hääränneet kentällä jo aamuvarhaisesta laittamassa kenttää
parhaaseen kuntoon ottaen huomioon päivän sään ja pelaajamäärän. Pitkällä tähtäimellä teemme kentällä
jatkuvasti parannuksia, jotta peli sujuisi entistä joutuisammin eikä kentälle muodostuisi pullonkauloja.
Tarvittaessa valvoja tulee kentälle avuksi, jos peli meinaa ruuhkautua.
Tässä muutamia vinkkejä ja ehdotuksia (kaikella hyvällä) kuinka sinä ja ryhmäsi voitte myötävaikuttaa
erittäin onnistuneeseen päivään Masterissa.











Meillä on viisi erilaista tiiauspaikkaa/kentän pituutta – valitse päivääsi parhaiten sopiva. Ota
huomioon sää, tuuli, tasoitus, lyöntiesi pituus ja päivän kunto. Kokemuksemme mukaan elämys on
usein parempi, jos pelaat lyhyempää kenttää!
Ole aina valmiina lyömään, kun on sinun vuorosi.
Voitte pitää tauon kioskilla 10-väylän jälkeen, mutta olkaa valmiina jatkamaan vuorollanne tai
päästäkää seuraava ryhmä ohi ja juokaa kahvi rauhassa loppuun.
Välttäkää lyhyiden puttien merkitsemistä.
Täyttäkää tuloskortti aina vasta seuraavalla tiillä.
Väylältä eksyneitä palloja saa aina etsiä, mutta päästä tarvittaessa seuraava ryhmä ohitse, niin
voitte jatkaa peliä rauhassa. Anna ohituslupa myös silloin, jos edessä on tyhjä väylä ja takana
tulevat pelaavat ripeämpää tahtia.
Jätä kärryt, bägit ja autot järkevään paikkaan, esim. greenin lähellä valmiiksi seuraavan tiin
suuntaan.
Pyri pelaamaan ihanneajassa. Neljän hengen ryhmän ihanneajat näkyvät tuloskorteissa!

Turvallisuus ja kentän kunnosta huolehtiminen







Lyö vasta sitten, kun edellinen ryhmä on lyönnin kantomatkan ulkopuolella.
Vaaratilanteessa tai pallon harhautuessa näkymättömiin, huuda FORE!
Paikkaa lyöntijäljet ja paina turpeet paikoilleen!
Korjaa viheriöllä pallon putoamisjäljet.
Haravoi hiekkaesteet.
Älä vedä kärryjä viheriölle tai sen välittömään läheisyyteen eikä esteiden ja viheriöiden välistä tai
tiiauspaikalle.

Kiitos yhteistyöstä! Toivotamme upeaa pelipäivää Master Golfissa!

