CATWEES PAARIDE VÕISTLUS
Aeg:

laupäeval 30.juunil 2018
kogunemine ja kohvilaud alates kell 9:00
ühisstart kell 10:00

Koht:

White Beach Golf

Kirjeldus:

Lahtine võistlus paarismängus Catwees OÜ auhindadele. Maksimaalne
osalejate arv 100 ( 50 paari).
Võistlusvorm on scramble punktimäng, võiskonnad on kaheliikmelised
kus mõlemad mängijad teevad avalöögi, seejärel valivad parema palli,
märgistavad selle asukoha ja teevad mõlemad märgitud kohast uue
löögi, valivad jälle parema palli ja nii edasi kuni pall on augus. Võistluse
jooksul peab arvesse minema igalt mängijalt vähemalt kuus avalööki.
Avalöögi järjekorra otsustavad paarilised ise , see kehtib ka segapaaride
puhul. Puttamisel on paarilisel lubatud putijoont jälgida ja nõu anda.
Meeskonna HCP arvutamisel võetakse mõlema mängija HCP’st 30% ning
saadud tulemuste summa jagatakse kahega.
Mängitakse suurima lubatud HCP-ga 54,0.

Võistlusklassid:

Võisteldakse ühes võistlusgrupis
Mehed mängivad kollastelt tiidelt
Naised mängivad punastelt tiidelt

Reeglid:

Mängitakse vastavalt R&A St. Andrews’i poolt kehtestatu
rahvusvahelistele golfireeglitele ja White Beach Golfi kohalikele
reeglitele. Võrdse tulemuse korral võidab madalaima mänguHCP`ga
võistkond.

Erivõistlused:

Pikim löök rajal 14 eraldi meeste ja naiste arvestuses
Lähim lipule rajal 13 eraldi meeste ja naiste arvestuses
Pikim putt rajal 18 eraldi meeste ja naiste arvestuses.

Auhinnad:

Kolme parima paari mõlemat liiget ja erivõistluste võitjaid autasustab
Catwees. Peaauhindadeks on HONDA UMS 425 murutrimmerid , mille
saavad esikoha saavutanud võistkonna mõlemad liikmed! Väärikaid
auhindu jagub ka II ja III koha võistkonnale. Erivõistluste auhindadeks on
aga originaalsed ja kordumatud üllatusauhinnad!

Osavõtutasu:

Osavõtutasu 70 €
WBG hooajapileti omanikud 40€,
Osavõtutasu sisaldab kohvilauda enne võistluste algust, greenfeed,
harjutuspallide ja golfikäru kasutust, sauna peale võistluspäeva, ja
kolmekäigulist õhtusööki. Kõiki tasusid saab maksta pangaülekandega
White Beach Development AS arveldusarvele EE621700017000495695
Nordea Pangas hiljemalt 25.06.2018.a. Võistluspäeval saab
osavõtutasu tasuda caddiemasterisse sularahas või pangakaardiga.

Registreerimine: Registreerimine lõpeb 26.06.2018 kell 12:00
Registreerida on võimalik süsteemis Golfbox või meiliaadressil
caddiemaster@wbg.ee. Lisainfo tel. +372 44 29930
Kohtade arv võistlustele on piiratud! Juhul , kui võistlustele registreerub
rohkem kui 100 osalejat, on eesõigus Catwees OÜ kutsutud külalistel,
ning seejärel kõikidel teistel registreerumise ajalises järjekorras
süsteemis GolfBox.
Võistluskomitee: Viljar Kõiva, Toomas Ollesk
Peasponsor:

Catwees OÜ

