WBG BUNKER ADVENT(ure)
Koht:

White Beach Golf

Aeg:

Pühapäeval 8.detsembril 2019
Kogunemine ja kohvilaud alates kell 9:30; ühisstart kell 10:30.

Kirjeldus:

Lahtine individuaalvõistlus. Mängitakse WBG suvegriinidel. Mängijal on kohustuslik
igal rajal külastada (koos palliga) vähemalt ühel korral bunkrit, enne kui pall on
jäädavalt augus.

Võistlusklassid:

Mehed / Naised HCP 0 – 18 HCP löögimäng
Mehed / Naised HCP 18,1 - 54 punktimäng (max arvestuslik HCP = 36)
Mehed kollased tee`d
Naised punased tee`d

Reeglid:

Mängitakse vastavalt R&A St. Andrews’i poolt kehtestatud rahvusvahelistele
golfireeglitele ja White Beach Golfi kohalikele reeglitele. Võrdse tulemuse korral
võidab madalama HCP`ga mängija. Mängitakse suvegriinidel, talvereeglid on
laiendatud kogu väljakule kaasa arvatud bunkrid. Palli võib puhastada ja asetada ühe
golfikepi ulatuses mitte lähemale lipule. Bunkris võib asetada palli ühe golfikepi
ulatuses tingimusel et uus asukoht on samuti bunkris ja mitte lipule lähemal.
Märkijad on kohustatud märkima kõik bunkrites tehtud löögid ning enne scorecardi
ära andmist ka need kokku liitma.

Erivõistlused:

Lähim Suurele Bunkrile rajal 3 eraldi meeste ja naiste arvestuses. Pall ei pea
asetsema fairwayl, vaid võib olla ka rough`is või griinil. Kaugus mõõdetakse pallist
suure bunkri lähima servani. Mängijad , kes löövad palli esimese löögiga bunkrisse , ei
kvalifitseeru auhinnale.
Lähim Lipule teise löögiga bunkrist rajal 5 eraldi meeste ja naiste arvestuses.
Kvalifitseeruvad ainult need võistlejad kes löövad avalöögi ükskõik millisesse 5. raja
bunkrisse ja teise löögiga jõuavad griinile.

Auhinnad:

Autasustatakse iga võistlusklassi 2 parimat ja erivõistluste võitjaid.
Lohutusauhind kõige rohkem bunkrilööke teinud mängijale. Võrdse tulemuse korral
lohutusauhind loositakse.

Osavõtutasu:

Osavõtutasu 55€
WBG 2019 / 2020 hooajapileti omanikud 35€
Osavõtutasu sisaldab kohvilauda enne võistluste algust, greenfeed, harjutuspallide ja
golfikäru kasutust, sauna peale võistluspäeva ja kahekäigulist õhtusööki.
Võistlustasu saab maksta pangaülekandega White Beach Development AS
arveldusarvele EE621700017000495695 Luminor Pangas hiljemalt 06.12.2019.a.
Võistluspäeval saab osavõtutasu tasuda caddiemasterisse sularahas või
pangakaardiga.

Registreerimine:

Registreerimine lõpeb 07.12.2019 kell 12:00. Registreerida on võimalik süsteemis
Golfbox, meiliaadressil caddiemaster@wbg.ee või telefonil +3725104917

Võistluskomitee:

Viljar Kõiva, Ruhama Topkin

