GREEN CHRISTMAS 2020
Aeg:

Ühisstart laupäeval 19.detsembril 2020 kell 11:00 , kogunemine ja kohvilaud
alates kell 10:00
Maksimaalne osalejate arv 52 mängijat (26 võistkonda).
Tulenevalt ilmastikuoludest on võistluskomiteel õigus muuta võistluse
toimumise kuupäeva või võistlus ära jätta, andes sellest osalejatele ette teada
24h. Võistluse ärajäämisel kõik ettemakstud võistlustasud tagastatakse 2
tööpäeva jooksul.

Koht:

White Beach Golf

Kirjeldus:

Lahtine võistlus paarismängus 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 kehtestatud rahvusvahelistele
golfireeglitele ja White Beach Golfi kohalikele reeglitele. Võrdse tulemuse korral
võidab madalaima mänguHCP`ga võistkond. 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. Kõik järved, jõed ja kraavid on trahvialad. Kui pall puudutab
vett, on pall trahvialas. Väljakul out`id puuduvad. Võistlusel on kõigile mängijatele
kohustuslik individuaalne live scoring GolfBox`i mobiilirakendusega. Paberil
scorecard`e ei jagata ja vastu ei võeta.

Erivõistlused:

Pikim löök rajal 1 eraldi meeste ja naiste arvestuses
Lähim lipule rajal 5 eraldi meeste ja naiste arvestuses

Auhinnad:

Autasustatakse kahte parimat võistkonda ja erivõistluste võitjaid

Osavõtutasu:

Osavõtutasu 50 €
WBG 2020 ja 2021hooajapileti omanikud 35€,
Osavõtutasu sisaldab kohvilauda enne võistluste algust, greenfeed,
harjutuspallide ja golfikäru kasutust, sauna peale võistluspäeva, ja kahekäigulist
õhtusööki. Võistlustasu tuleb maksta pangaülekandega White Beach
Development AS arveldusarvele EE621700017000495695 Luminor Pangas
hiljemalt 18.12.2020.a. pangapäeva lõpuks. Võistluspäeval sularahas või
pangakaardiga tasumisel rakendub lisatasu 10€.

Registreerimine:

Registreerimine lõpeb 18.12.2020 kell 12:00
Registreerida on võimalik individuaalselt ja paaridena süsteemis Golfbox või
meiliaadressil caddiemaster@wbg.ee.

Komitee:

Viljar Kõiva, Ruhama Topkin

Oluline info:

White Beach Golf annab endast parima, et oleks tagatud võistlejate turvalisus.
Desovahendid on kõigile kättesaadavad nii klubimajas kui väljakul. Soovitame
võistlejatel tulla kohale võistlusriietes , et vältida riietusruumide ja pesuruumide
ülekoormust. Turvalisuse tagamiseks ootame vastutustundlikku käitumist 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 või muud ägedalt tekkinud sümptomid
* püsi kodus, kui sa oled määratud isolatsiooni või karantiini
* püsi kodus, kui sa oled saabunud kuni 2 nädalat enne võistluspäeva
riskipiirkonna riikidest ja sul on liikumispiirang.
* klubimajas viibi nii lühikest aega kui võimalik ning suhtle teenindajatega
ainult hädavajadusel.
* siseruumides on kohustus kasutada näomaske.

