G4S Open Golf 2015
Koht:
Võistluste aeg:
Võistluste algus:
Osavõtutasu:

White Beach Golf
Reedel 24. juulil 2015. a.
Kell 10.00, ühisstart.
40 €
Osavõtutasu saab võistluspäeval maksta caddiemasterisse sularahas või pangakaardiga.

Osalemistasu
sisaldab:

•
•

Võistlusklassid:

Mehed HCP 0-18,0 Stableford – kollased tiid.
Mehed HCP 18,1-36 Stableford – kollased tiid.
Naised HCP 0–36
Stableford – punased tiid.

Mänguvorm:

Stableford (punktimäng). Mängijad kelle HCP ületab 36, arvestatakse HCP 36 alusel.
Võistlusel saavad osaleda golfimängijad, kellel on ette näidata 2015.a kehtiv HCP kaart ning
nõutud on aktiivne HCP. Võistlusel toimub live-scoring.

Osalejate arv:

Võistlusel saab osaleda maksimaalselt 88 võistlejat. Juhul, kui on rohkem registreerujaid,
eelistatakse:
1. G4S-i külalisi;
2. neid, kes on määratlenud koduklubiks Valgeranna Golfiklubi;
3. madalama HCP-ga mängijaid.

Reeglid:

Mängitakse vastavalt R&A St. Andrews’i poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfireeglitele ,
White Beach Golfi kohalikele reeglitele ja käesoleva võistluse tingimustele.
Kahe mängija viigi korral loetakse paremaks tulemuseks viimasel 9 rajal parema
punktitulemuse saanud mängija. Ka selle võrdse tulemuse korral vaadatakse viimast 6, 3 ja 1
rada (reastatakse parima tulemuse järgi).

Eriauhinnad:

•
•
•
•
•

Autasustamine ja
lõpetamine:

Võistluse lõpetamine koos rikkaliku pidusöögi, elava muusika, parimate
autasustamise, põnevate vahepalade ja õnneloosiga orienteeruvalt kell
16:00. G4S auhindadega autasustatakse iga võistlusklassi 2 paremat
mängijat ning erivõistluste võitjaid. Auhindade kättesaamise eelduseks
on kohalviibimine.

Registreerimise
info:

•
•
•
•

Peakohtunik:
Korralduskomitee:

harjutuspalle, kärude kasutamist;
sauna kasutamist;

Lähim lipule - Rada 13;
•
Pikim avalöök - Rada 1;
•
Lähim joonele - Rada 10;
Parim Scratch;
Enim radu, mis lõpetatud 4-ga;

•
•

hommikukohvi;
peale mängu sooja sööki koos jookidega.

G4S teemalised
üllatusvõistlused väljakul
Hole In One – üllatusauhind.

Registreerimine caddiemasteris kuni 20.07.2015 kell 20.00, telefonil 4429930,
Golfboxis või e-posti teel caddiemaster@wbg.ee
Registreerimisel palume teatada ees- ja perekonnanimi, täpne EGA HCP, koduklubi
ning kontaktandmed (e-post, telefoninumber).
Lõplik osalejate nimekiri ja stardilist teatatakse e-postiga ning White Beach Golf`i
kodulehel www.wbg.ee
Võistluste stardijärjekorra loosimine toimub 23.07.2010 kell 12.00.

Rein Unn
Tarmo Pärjala, Peep Saaremägi, Viljar Kõiva

