
 

Golfsimun TOOLS-pariscramble 2022 

 

KILPAILU JÄRJESTETÄÄN GOLFSIMU IMATRA:n TILOISSA 

TUOMAANKUJA 4, WWW.GOLFSIMU.FI 

ILMOITTAUTUMINEN SÄHKÖPOSTITSE: 

ewirpi@gmail.com tai 0403500490 

 
Uusimmassa ohjelmistossa on vain 2-parin pariscramble, joten aina täytyy 

laittaa 2-paria, jotta ohjelmisto toimisi (jos vain 1-pari pelaa niin laittakaa 1.pari 

Pekka/ Risto  ja 2.pari Pekka 1 /Risto1). Tällöin saatte 2 kpl kilpailutuloksia, 

kunhan hoidatte merkinnät reilusti kuten aina. 

 
Sports Coach GSX PariScramble Sports Coach-simulaattoreissa kahden pelaajan 18-reiän 

joukkuekilpailu(PariScramble), pelataan tasoituksellinen lyöntipeli pariscramblena. Pelitasoitus on 

25 % joukkueen yhteenlasketusta tasoituksesta. Suurin sallittu henkilökohtainen kilpailutasoitus on 

36 => paritasoitus max.72  ja parin max pelitasoitus 18.00. 

 

Joukkueen pelitasoitus lasketaan tuloksissa 2 desimaalin tarkkuudella. Joukkueen tasoitus max 

pienemmällä tasoituksella pelaavan tasoitus(HUOM! ei negatiivinen). Sarjat: Pelattavat tiit: naiset 

(miehet 75+) punainen, miehet keltainen. 

Pelattava simulaattorikilpailu(5.2.2022 – 30.4.2022) kentät:  Monterey Beach väylät 1 – 18. 

HUOM! Kilpailuaika jatketaan 30.4.2022 asti! 

  

Kilpailun säännöt: 

Kilpailussa ei saa käyttää mulliganeja(paitsi mahdollinen laite-/ohjelmallinen virhetilanne). 

Simulaattorissa käytetään Winter Tour kisa-asetuksia(asetukset ja kisan käyttöohje löytyy 

tulostettuna simulaattori huoneessa). 
Kisasäädöt: 
GSX Golf-simulaattoreissa seuraavat muutamat säädöt on oltava oikein kisasuoritusta tehdessä: 

 greeni asetus ”normaali” ja greenin nopeus arvo 10 

 raffin vähennys ”päällä” tai ”ON” 

 putissa annettu / Gimmen etäisyys  1,2 m 

 sää / olosuhteet  ”hieno” / ”normaali” / ”clear” 

 tuuli / wind ”ei” 

Imatran Golfsimun sääntöjä 

-Henk.koht.profiilissa ei tasoituksia ( luo itsellesi uusi kilpaprofiili esim.mikko1 ja mikko2) 

-Asetuksissa pelaaja saa ainoastaan säätää yllä olevia asetuksia ei muuta 

-Uusin päivitys sisältää muutamia virheitä jotka ovat kaikille samat : 

-Esim.”pikkukuva” ei aina toimi kuten pitäisi, ÄLÄ siirrä hiirellä, käytä näppäimistön nuolia 

vasen/oikea. 

-Koneen ei pitäisi hyväksyä mulliganeja, mutta kone tarjoaa DROP tai MULLIGAN. OTA DROP ja 

valitse kummalla pallolla pelaatte (klikkaa hiirellä valittua vihreää tai punaista neliötä). 

http://www.golfsimu.fi/
mailto:ewirpi@gmail.com


-Kun pariscramblessa valitset hiirellä millä pallolla jatketaan, liikuta hiirtä varoen. Siirry 

valitsemallesi pallolle varoen,jos toinen linja lähellä, kone voi napata sen toisen. Edelleen 

ohjelmistovika. 

Odotamme tehtaan korjaavan viat piakkoin, mutta heidän kiireensä ei välttämättä ole sama kuin 

meidän. 

-Kenenkään pelaajan ei tule koskea kameroihin tai infravaloihin, jos ongelmia niin vaan lappu 

pöydälle tai soitto numeroon 0403500490. 

-Useimmissa ongelmissa toimii seuraava, sammuttaa tietokone ja startata se hetken päästä 

uudelleen. Jos joudut keskeyttämään pelin, paina tallenna peli ja kun aloitat uudelleen, paina 

resume ja pelaa niin päädyt samaan mistä lopetit. 

 

 

Voit pelata niin monta kierrosta kuin haluat – paras kierros jää voimaan. Kilpailussa ei käytetä 

pelaajakohtaisia tasoituksia simulaattorissa – tulos ilmoitetaan puhtaana scr-tuloksena. Tuloskortin 

tulostus ja toimitus: kilpailijapari toimittaa SCR-tulokset välittömästi sähköpostilla 

kari.stenberg57@gmail.com reaaliaikaisen tuloslaskennan ylläpitämiseksi. 

 

 

HUOM! Simulaattorissa pelattaessa laitteeseen ei aseteta pelaajille tasoituksia. Ota kännykkäkuva 

lopputulos-sivusta ja lähetä kuva mailaten kari.stenberg57@gmail.com   

 

 Kisan tulosten mukana oltava sekä pelaajan /pelaajien että merkkarin yhteystiedot(jos on merkkari, 

muutoin luotamme pelaajiin rehellisinä golffareina) (= sähköposti ja puhelin nro), tasoitus 

/tasoitukset. PariScramble joukkueen nimi .Tulokset päivitetään viikoittain golfsimun 

facebook/kotisivulle sivulle. 

 Kilpailumaksu: 25€ /henk.ensimmäisellä kerralla + simulaattorimaksu. 

Simulaattorimaksu on koko tilan maksu oli teitä 2 tai kuusi pelaajaa ,varataan normaalisti 

kotisivun www.golfsimu.fi kautta joko kertamaksulla tai krediiteillä (sivulla ohjeet) 

 

Palkinnot : Kilpailumaksut käytetään palkintoihin lyhentämättöminä eli potista seuraavasti 

-1.palkinto     50% osallistujamaksuista. 

-2.palkinto  30% osallistujamaksuista. 

-3.palkinto 20% osallistujamaksuista. 

 

Hienot Sponsorien lahjoittamat tuotepalkinnot arvotaan osallistujien kesken. 

Sama pari voi saada ainoastaan yhden palkinnon. 

 

Rahapalkintoja 3:lle parhaalle ja 6kpl TOOLS/Imatran Pultti- lahjakortteja (arvotaan 

kilpalijoiden kesken)! 

Tutustu TOOLS:n tuotteisiin tästä linkistä: www.tools.fi 

 

 

Meillä voi myös osallistua Winter Tour 2022-kisaan ainoastaan 

simumaksulla, ohjeet Golfsimun ilmoitustaululla. 

PS. Jos teette hyvän tuloksen Montrey:n 1-9 ja täytätte Winter 

Tourin-kilpailuedellytykset, ota kameralla kuva ja laita se 

Winter Tourin ohjeiden mukaan Ramille, niin osallistut 

samalla myös siihen kisaan. 

http://www.golfsimu.fi/


 

TULOSSEURANTA 
 
 

Sija Joukkue Tasoitus Monterey Beach 1-18 Kisatasoitus Netto  

1 Esko Wirpi 
Kari Stenberg 

13,5 
17,2 

73 7,68 65,32  

2 Antti Mustakallio 
Janne Kolehmainen 

8,2 
18,3 

76 6,63 69,37  

3 Jarmo Kyllönen 
Jari Varis 

16,4 
19,1 

83 8,88 74,12  
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