HOOAJA LÕPUVÕISTLUS 2016
Koht:

White Beach Golf

Aeg:

laupäeval 05.novembril 2016
kogunemine ja kohvilaud alates kell 10:00
ühisstart kell 11:00.

Kirjeldus:

Lahtine individuaalvõistlus. Oodatud on osavõtjad kõikidest
golfiklubidest. Maksimaalne võistlejate arv 72.
Võistlejate kaaslased on oodatud võistlusjärgsele pidulikule hooaja
lõpetamisele White Beach Golf`i klubimajas algusega kell 17:00
(lisainfo allpool).

Võistlusklassid:

Mehed HCP 0 - 18
Mehed HCP 18,1 - 36
Naised HCP 0-36
Naised & Mehed HCP 36,1-54

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.

Erivõistlused:

Pikim löök rajal 14 eraldi meeste ja naiste arvestuses ; Lähim lipule
rajal 13 eraldi meeste ja naiste arvestuses ; parim Scratch
ühisarvestuses.

Auhinnad:

Iga võistlusklassi 2 parimat ja erivõistluste võitjaid autasustab
Valgeranna Golfiklubi. Üllatus- ja loosiauhinnad White Beach Golf`ilt
ja Saku Õlletehaselt.

HCP löögimäng
punktimäng
punkimäng
punktimäng

kollased tee`d
kollased tee`d
punased tee`d
punased tee`d

Osavõtutasu:

Osavõtutasu
Valgeranna Golfiklubi liikmed
WBG hooajapileti omanikud
Valgeranna Golfiklubi juuniorid

70 €
55 €
25 €
5€

Osavõtutasu sisaldab kohvilauda enne võistluste algust, greenfeed,
harjutuspallide ja golfikäru kasutust, sauna peale võistluspäeva,
hooaja lõpupidu koos õhtusöögi , ja elava muusikaga ( lisainfo
allpool).
Kõiki tasusid saab maksta pangaülekandega White Beach
Development AS arveldusarvele EE621700017000495695 Nordea
Pangas hiljemalt 01.11.2016.a. Võistluspäeval saab osavõtutasu
tasuda caddiemasterisse sularahas või pangakaardiga.
Registreerimine: Registreerimine lõpeb 02.11.2016 kell 12:00. Registreerida on
võimalik süsteemis Golfbox , meiliaadressil caddiemaster@wbg.ee
või telefonil +372 44 29930.
Juhul , kui võistlustele registreerub rohkem kui 72 osalejat,
eelistatakse esmajärjekorras Valgeranna Golfiklubi liikmeid ning
seejärel kõiki teisi võistlejaid nende registreerumise ajalises
järjekorras süsteemis GolfBox.
Võistluskomitee:

Viljar Kõiva , Kermo Pelisaar

Joogisponsor:

Saku Õlletehas

HOOAJA PIDULIK LÕPETAMINE

Hooaja pidulik lõpetamine toimub pärast võistluse lõppu White Beach Golf`i klubimajas
orienteeruva algusega kell 17:00. Võistluse osavõtutasus sisaldub tervitusjook ja
kolmekäiguline erimenüüga õhtusöök meie tunnustatud peakokk Kertu Randoja`lt.
Janu kustutab õhtusöögil Saku Õlletehas.
Õhtu sisustatakse sõnavõttude, tänukõnede, üllatusesinejate ja tantsuga live muusika
saatel. Pidu kestab kuni viimase külalise lahkumiseni!
Võistlusel mitteosaleva kaaslase õhtuse ürituse tasu on 30 €, Valgeranna Golfiklubi
liikme kaaslasele 15 € .Vajalik on kindlasti eelregistreerimine hiljemalt 02.novembriks kell
12:00 meiliaadressile caddiemaster@wbg.ee või telefonil +372 44 29930.
Tasumine kuni 01.11.2016 AS White Beach Development arveldusarvele
EE621700017000495695 Nordea Pangas. Võistluspäeval saab õhtuse ürituse tasu
maksta sularahas või pangakaardiga caddiemasteris.
Lõpetame 2016 Valgeranna golfihooaja üheskoos!

