HOOAJA LÕPUVÕISTLUS 2019
Koht:

White Beach Golf

Aeg:

laupäeval 12. oktoobril 2019
kogunemine ja kohvilaud alates kell 10:00
ühisstart kell 11:00.

Kirjeldus:

Individuaalvõistlus Valgeranna Golfiklubi liikmetele ja liikmekandidaatidele. Võistlejate kaaslased on oodatud võistlusjärgsele
pidulikule hooaja lõpetamisele White Beach Golf`i klubimajas
orienteeruva algusega kell 18:00 (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 eraldi meeste ja naiste arvestuses

Auhinnad:

Valgeranna Golfiklubi autasustab iga võistlusklassi 3 parimat ja
erivõistluste võitjaid. Loosirattasse paneb auhinnad White Beach
Golf.

HCP löögimäng
punktimäng
punkimäng
punktimäng

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

Osavõtutasu:

VGK liige
WBG 2019 hooajapileti omanik
VGK juunior

69 €
39 €
25 €

Osavõtutasu sisaldab kohvilauda enne võistluste algust, greenfeed,
harjutuspallide ja golfikäru kasutust, sauna peale võistluspäeva ,
hooaja lõpupidu koos tervitusjoogi ja rikkaliku õhtusöögiga.
Hooaja lõpupidu mittevõistlevale VGK liikmele 29 €
Hooaja lõpupidu neile, kes ei ole VGK liikmed 44 €
Kõiki tasusid saab maksta ainult pangaülekandega White Beach
Development AS arveldusarvele EE621700017000495695 Luminor
Pangas hiljemalt 09.10.2019.a.
Registreerimine: Registreerimine lõpeb 09.10.2019 kell 18:00. Registreerida on
võimalik süsteemis Golfbox , meiliaadressil caddiemaster@wbg.ee
või telefonil +372 44 29930.

Võistluskomitee:

Peeter Prisk, Toomas Teekel , Viljar Kõiva

VALGERANNA GOLFIKLUBI
2019 HOOAJA PIDULIK LÕPETAMINE
Valgeranna Golfiklubi hooaja pidulik lõpetamine toimub laupäeval 12.oktoobril 2019
järgmise ajakavaga:
10:00
11:00
15:30
15:30 – 17:45
17:45
18:00

hommikusöök, soojendus söögilauas või rangel
ühisstart erinevatelt radadelt ja teed`elt
võistluste orienteeruv lõpp, esimesed juba saunas, viimastel jääb
mängida veel 6 rada
pesemine, kuivatamine, riietumine, soengud, make-up. Vaba aeg
baaris, võistluselamuste jagamine
tervitusjook
Presidendi kõne , serveeritakse söögid ja mingil ajal ka autasustamine
Muusika eest hoolitseb õhtul Ska Faktor.

Hooaja lõpupeo osavõtutasu sisaldub võistlustasus. Maksumus mittevõistlevale VGK
liikmele on 29 € ja neile, kes ei ole VGK liikmed 44 €. Peol osalemiseks on kindlasti
vajalik eelregistreerimine hiljemalt 09.oktoobriks kell 18:00 meiliaadressile
caddiemaster@wbg.ee või telefonil +372 44 29930.

a
Osavõtutasus sisaldub tervitusjook ja rikkaliku erimenüüga õhtusöök peakokk Elar
Dello`lt.
Osavõtutasu saab maksta ainult pangaülekandega White Beach Development AS
arveldusarvele EE621700017000495695 Luminor Pangas hiljemalt 09.10.2019.a.

