Scramble säännöt (VaG)
1. Scramble on joukkuekilpailu, joko 2,3 tai 4 pelaajan muodostamana.
2. Laskettu tasoitus ryhmälle on joko 25,15 tai 10 %, joka lasketaan yhteenlasketusta
slopetasoituksesta. Tasoitus rajataan pienimpään slopeen.
3. Kilpailu voidaan pelata, joko pistebogeyna tai lyöntipelinä.
4. Pelissä, joukkueen kaikki pelaajat avaavat ja joukkue valitsee pallon, jonka haluaa pelata
seuraavaksi.
5. Toisen pallon paikka merkitään pallon viereen ja valitun pallon omaava lyö ensimmäisen
jatkolyönnin. Muut joukkueen pelaajat pudottavat pallonsa mahdollisimman lähelle merkittyä
kohtaa, ei kuitenkaan kauemmaksi kuin mailanmitan päähän, eikä lähemmäksi lippua, ja
suorittavat omat lyöntinsä. Jatkolyöntien suorittavien henkilöiden on puodotattava pallo
kaikkialla pelialueella. Mikäli peliä jatketaan esteestä (vesi- tai hiekkaeste), on jatkolyöntien
suorittavien henkilöiden pudotettava pallo mahdollisimman lähelle merkittyä kohtaa.
6. Jatkossa valitaan jälleen pelattava pallo ja sama menetelmä jatkuu aina reikään saakka.
7. Viheriöillä jatkolyöntien suorittavien henkilöiden on asetettava pallo valitun pallon
alkuperäiselle paikalle.
8. Viheriöllä ryhmän muut jäsenet eivät saa seisoa puttilinjalla pelaajan putatessa.
Huomiota scramblesta
Scramblesta on lukuisia eri versioita eikä mikään niistä ole virallinen, joten varmista aina ennen
scramble kisaa mitkä ovat kilpailun säännöt ja tasoitusjärjestelmä. Texas scramble pelimuodossa
pelaaja, jonka pallo valitaan, jättää lyönnin väliin.
Pelinä scramble on hidas pelimuoto, joten muistakaa varata riittävästi aikaa, juomaa ja hyvää
pelihuumoria.
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