SAARE JUUSTU GOLFIMARATON 2021
Koht:

5. juuni 2021 White Beach Golf
6. juuni 2021 Pärnu Bay Golf Links

Aeg:

Võistluste pidulik avamine 5. juunil kell 8:30 White Beach Golf`is.
Ühisstardid mõlemal päeval kell 9.00. Mõlemal väljakul mängitakse 2
mänguringi.

Kirjeldus:

Eriformaadis lahtine kahepäevane individuaalvõistlus punktimängus, kus
on ühendatud võistlus, seltskondlik suhtlemine ja maitseelamused.
Maksimaalne osavõjate arv 108. Osalejatel on nõutud aktiivse WHS HCPI
olemasolu.

Võistlusklassid:

Mehed HCP 0 - 15
kollased tee`d
Mehed HCP 15,1 - 36
kollased tee`d
Naised HCP 0-36
punased tee`d
Mängitakse suurima lubatud HCP-ga 54,0 ning mängijatel kelle HCP
ületab 36 arvestatakse tulemus HCP 36 alusel.

Reeglid:

Mängitakse vastavalt R&A St. Andrews’i poolt kehtestatud
rahvusvahelistele golfireeglitele ja mõlema väljaku kohalikele reeglitele.
Võrdse tulemuse korral võidab madalama HCP`ga mängija. Seejärel
eelistatakse mängijat, kes on saanud parima punktitulemuse viimase 9,
6, 3, 2, 1 radade läbimisel.
Scratch`i võrdse tulemuse korral eelistatakse mängijat, kes on saanud
parima löögitulemuse viimase 9, 6, 3, 2, 1 radade läbimisel.

Erivõistlused:

Esimesel võistluspäeval (White Beach Golf):
Pikim löök rajal 1
Lähim Lipule rajal 8
Lähim Lipule kahe löögiga rajal 12
Teisel võistluspäeval (Pärnu Bay Golf Links):
Pikim löök rajal 18
Lähim Lipule rajal 14
Lähim Lipule kahe löögiga rajal 8

Auhinnad:

Autasustatakse Väga Kaalukate auhindadega iga võistlusklassi 3 parimat
ja erivõistluste võitjaid. Eraldi autasustatakse scratch`i parimat meest ja
parimat naist kahe päeva kokkuvõttes. Lisaks loosiauhinnad kõigi
osalejate vahel.

Registreerimine: Registreerida saab ainult süstemis Golfbox ja registreerimine algab
21.mail 2021 kell 20:00 ja lõpeb 1.juunil 2021 kell 12:00. Juhul kui
võistlustele registreerub rohkem kui 108 osalejat, tehakse ootenimekiri.
Lõpliku osalejate nimekirja koostamisel arvestatakse võistlejate
registreerumise ajalist järjekorda süsteemis GolfBox ja makse laekumist
korraldaja arveldusarvele. Stardinimekiri avaldatakse 4. juuni 2021 kell
12.00. Lisainfo tel. +372 44 29930

Osavõtutasu:

Võistlustasu 170 €
Võistlustasu sisaldab kingitust golfikotti sponsoritelt, nelja mänguringi
greenfeed kahel võistluspäeval, harjutuspallide ja golfikäru kasutust
mõlemal võistluspäeval, toitlustust mõlemal võistluspäeval (kokku 6
söögikorda).
Tasuda saab ainult pangaülekandega Toomas Teekel arveldusarvele
EE751010010046317012 SEB Pangas hiljemalt 1.juuniks 2020.a.

Lisainfo:

Võistluse korraldamisel lähtutakse COVID-19 käitumisjuhendist
spordivõistluste korraldajatele, millega saate tutvuda
https://www.kul.ee/media/3163/download

Lisasoodustused: Võistlusele registreerunutele harjutusring reedel 4. juunil 2021 White
Beach Golf`is erihinnaga 40 € (normaalhind 69€). Pärnu Bay`s
erihinnaga 50€ (normaalhind 100€).
Võistlusel osalenutele taastumisring White Beach Golf`is esmaspäeval
7. juunil 2021 erihinnaga 40€ (normaalhind 59€). Pärnu Bay`s erihinnaga
50€ (normaalhind 100€). Registreeri ennast erihinnaga ringidele juba
varakult Golfbox`is.
Võistluskomitee: Viljar Kõiva, Toomas Teekel
Peasponsor:

Saaremaa Piimatööstus

Sponsorid:

Saaremaa Delifood , Pinus, Trinity , Nordwood, Häädemeeste

Oluline info:
Korraldajad annavad endast parima, et oleks tagatud võistlejate turvalisus. Ootame
vastutustundlikku käitumist ka kõigilt osalejatelt, selleks:
* püsi kodus ja võta koheselt ühendust oma perearstiga kui tekib üks või mitu järgmistest
ägedate ülemiste hingamisteede viirushaiguste sümptomeist:
köha, nohu, maitse- ja lõhnataju häired, kurguvalu, palavik,
seletamatult halb enesetunne,
muud ägedalt tekkinud sümptomid
* püsi kodus, kui sa oled määratud isolatsiooni , karantiini või sul liikumispiirang
* riietusruumid ja saunad on suletud, palume kõigil kohale tulla võistlusriietes
* toitlustamine toimub peamiselt väliterrassil
* klubimajades on kohustuslik kanda näomaski
* klubimajades viibi nii lühikest aega kui võimalik
* suhtle teenindajatega ainult hädavajadusel

