Lähipelikisa pyörähtää taas käyntiin. Kisailut alkavat heti 5.11. 2018. Viime kauden lähipelirastit saivat niin paljon
kiitosta, että tuleva talvikausi mennään samoilla suorituspaikoilla. Nyt kisailemme neljänä (marras-joulukuu
yhteen) kuukautena, kuukausittain uudet pisteet ja yhteispisteiden mukaan Sunnuntaina 7.4 klo 10 pidämme
Vuoden 2019 Lähipelimestaruuskisan tutulla harjoittelupaikalla: Nallisportin Golfharjoitusalueella.
Mestaruustaistoon pääsee osallistumaan Marras/joulu-, tammi- helmi- maaliskuussa pisteitä keränneistä 30
parasta yhteispisteiden mukaan, ja edellisen kauden top 8 taiturit. Palkinnot ovat perinteisesti olleet hyvät , joten
ei muuta kuin kaikki tuloksia tekemään ja kehittämään lähipelitaitoja - ensi kesää silmälläpitäen.
Lähipeliradan 6:lla suorituspaikalla harjoittelu on samalla hyvä mahdollisuus haastaa kaveria ja kehittää
kilpailuhermoja.
t Lähipelitoimikunnan psta Kimmo Mattila
Pisteet
1. Lobby aidan yli
3 palloa takamaton reikään

2.

yhteensä

pisteet 4,2,1

Pitkä putti takamatolla 12m reikään.

max 12p

4,3,2,1 max 16p

4 Palloa (jokainen putataan eri merkeistä,
4 puttipaikkaa on numeroitu)
3. Rullaava Chippi keskimatolta ( maton takaosa )
4 palloa (pitkä,lyhyt,pitkä,lyhyt)
oikean tummanruskean maton reikiin,

4. Kisko 4 palloa

pisteet pitkä 2,3,4p ja lyhyt 2,4p

2p/upotus

5. PikkuChippi (ilm.taulun edestä 1 paikalta) 3 palloa - 3 eri reikään kaltevalle matolle

max 16p

max 8 p

max 12 p

(Ensiksi 1 paikalta lähireikään, upotus on 4p ympyrä 2p.
Sitten keskireikään pisteet 4,2,1 p. ja
3. pallo taka-ala reikään 4p upotus ja isompi ympyrä 3p, pieni 2p)

6. Putti (lobby –paikan vieressä)
1m,2m,2m,3m = 4 palloa/

2p upotus

max 8p

maksimipisteet 64 pistettä

Tänäkin talvikautena pyritään jättämään lähipelialueelle vapaita harjoitusalueita, jotta
omatoimiharjoittelijoiden harjoitukset eivät häiriintyisi radalla kisailijoiden kiertämisestä.
Esimerkiksi takimmainen chippipaikka ja takimmainen tummanruskea alastulomatto
eivät ole lähipeliradan harjoituspisteinä.
Joten ei muuta kuin taas haastamaan kaveria ja harjoittelemaan ensi kesää varten.
Muutama esimerkki, miten voit talviharjoituspaikan suorituspaikkoja mieltää kesäharjoitteluun.
➢ Lobby-paikka: Voit kuvitella olevasi Griinibunkkerin takana – Opettele rohkeasti nostamaan pallo lipulle.
➢ Pitkä putti takaseinällä: Ensi kesänä voit unohtaa 3 putin Griinit – Nyt on putin pituuskontrolli hallussa.
➢ Rullaava Chippi: Joskus jopa sinulta lähestyminen jää lyhyeksi - Nyt ei haittaa; juoksutus chippi reiän
➢ Kisko-Putti:
➢ Pikku-Chippi:

➢ 1 -2 -3m Putti:

viereen, kuten täällä harjoittelet.
1m perusputti, hallitse putteriasi vaikka silmät kiinni, näitä et ensi kesänä missaa
Alastulomatolle pallo tarttuu kuin pieneen vastamäkeen, ja joka lyönnillä eri mitta,
kentälläkään toivottavasti et joudu kahta kertaa tekemään samaa lyöntiä peräkkäin.
Nipistä tuloksesta 2-4 lyöntiä pois, laita ensi kesänä lyhyet putit hyvällä %:lla sisään.

Lyöntimatoiltakin voit harjoitella lähipelisuorituksia
➢ Vaihtele Chipin mittaa: 2. ja 6. lyöntipaikoilla
on maalattu tavoiteympyröitä eri mitoille:
Kokeile monellako lyönnillä käyt matkan läpi, eli
osuma 4,6,8 ja 10m ympyröihin ja takaisin jne.
➢ Helpompi tavoite on yksin
tai kaverin kanssa kisata:
Kumpi ensin chippaa kaikki
poikittaiset matot läpi
edestakaisin, siis osuma
aina teippien väliin matolle…
➢ Yksi hyvä tapa harjoitella lyöntipuolella on:
Chipata tai lyödä kovia lyöntejä vuorontellen
eri naruihin (yli 18 tasoituksella olevat narujen väliin).
Ensi kesänä lyönnin suuntaus on
aivan eri tasolla tämän reenin jälkeen.
➢ Lisäksi chippitarkkuus kehittyy, kun otat
maalitauluksi aina vuorotellen yhden narun alapään.

Eli eipä muuta kuin oikein motivoivaa
Talviharjoituskautta kaikille t: Lähipelitoimikunta … ja muistathan

