KINNISVARAEKSPERT 25
Aeg:

laupäeval 9.juunil 2018
kogunemine ja kohvilaud alates kell 8:30
ühisstart kell 9:30

Koht:

White Beach Golf

Kirjeldus:

Lahtine võistkonnamäng Kinnisvaraekspert Pärnu OÜ juubeliväärilistele auhindadele.
Maksimaalne osalejate arv 78 ( 26 võistkonda). Kui omaenda 3-liikmelist võistkonda kokku ei
saa, loosivad korraldajad üksikmängijad võiskondadesse – seega registreerida tasub igal
juhul. Võistlusvorm on võistkondlik scramble löögimäng, võiskonnad on kolmeliikmelised kus
kõik mängijad teevad avalöögi, seejärel valivad parema palli, märgistavad selle asukoha ja
teevad märgitud kohast uue löögi, valivad jälle parema palli ja nii edasi kuni pall on augus.
Võistluse jooksul peab arvesse minema igalt mängijalt vähemalt viis avalööki. Avalöögi
järjekorra otsustavad võistkonnaliikmed ise. Puttamisel on võistkonnaliikmetel lubatud
putijoont jälgida ja nõu anda. Võistkonna HCP on 15% võiskonnaliikmete individuaalsete
HCP`de aritmeetilisest keskmisest. Suurim mängija lubatud HCP 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
Loominguline erivõistlus Lähim lipule rajal 13 eraldi meeste ja naiste arvestuses

Auhinnad:

Autasustatakse kolme parimat võistkonda ja erivõistluste võitjaid Kinnisvaraekspert Pärnu
juubelikohaste auhindadega.

Osavõtutasu:

Osavõtutasu 75 €
WBG hooajapileti omanikud 35€,
Osavõtutasu sisaldab kohvilauda enne võistluste algust, greenfeed, harjutuspallide ja
golfikäru kasutust, sauna peale võistluspäeva, ja kahekäigulist õhtusööki koos
tervitusjoogiga.
Kõiki tasusid saab maksta pangaülekandega White Beach Development AS arveldusarvele
EE621700017000495695 Nordea Pangas hiljemalt 04.06.2018.a. Võistluspäeval saab
osavõtutasu tasuda caddiemasterisse sularahas või pangakaardiga.

Registreerimine:

Registreerimine lõpeb 05.06.2018 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 78
osalejat, on eesõigus Kinnisvaraekspert Pärnu OÜ kutsutud külalistel, ning seejärel kõikidel
teistel registreerumise ajalises järjekorras süsteemis GolfBox.

Võistluskomitee:

Viljar Kõiva, Peeter Prisk

Peasponsor:

Kinnisvaraekspert Pärnu OÜ

