KOLME KLUBI TURNIIR 2017
Koht:

White Beach Golf

Aeg:

Laupäeval, 30.septembril 2017
Kogunemine ja hommikusöök alates kell 10:30
Ühisstart kell 12:00

Kirjeldus:

Võistlusel saavad osaleda ainult Otepää Golfiklubi, Saare Golfiklubi ja
Valgeranna Golfiklubi aktiivse liikmestaatusega mängijad.
Starti lubatakse maksimaalselt 114 mängijat, igast klubis pääseb
võistlusele 38 võistlejat. Kui mõnest klubis registreerub vähem
mängijaid jagatakse vabad kohad teiste klubide vahel proportsionaalselt. Korraldajale jääb õigus osavõjate maksimaalset arvu muuta
vastavalt nõudlusele.
Klubi koondtulemusse arvestatakse igast klubist 10 parema mehe ja
6 parema naise koondtulemus.

Võistlusklassid:

Võistlus toimub järgmistes võistlusklassides EGA täpse HCP alusel:
Mehed HCP 0 – 36,0
Naised HCP 0 – 36,0

HCP löögimäng
HCP löögimäng

kollased tee`d
punased tee`d

Mängitakse suurima lubatud HCP-ga 54,0 ning mängijatel kelle HCP
ületab 36 arvestatakse tulemus HCP 36 alusel.
Reeglid:

Mängitakse vastavalt R&A St. Andrews’i poolt kehtestatud
rahvusvahelistele golfireeglitele , White Beach Golfi kohalikele
reeglitele ja käesolevale võistlusjuhendile.
Vaidluse korral reeglite üle tuleb raja lõpuni mängida ka teist palli
ja esitada probleem lahendamiseks võistluskomiteele koheselt pärast
mängu lõpetamist
Individuaalsete auhinnaliste kohtade viigi korral võidab madalama
HCP-ga mängija, seejärel viimase kolme raja parim tulemus. Kui ka
peale seda on seis viigiline siis viimase kuue raja parim tulemus jne.
Klubidevahelise võistluse võrdse tulemuse korral eelistatakse klubi
kellel on väikseima netotulemusega võistkondlikku arvestusse
mitteläinud mängija. Kui ka seejärel on seis viigiline loetakse teisena
arvesse mitteläinud mängija tulemus jne.
.

Erivõistlused:

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

Auhinnad:

Autasustatakse iga võistlusklassi 3 parimat ja erivõistluse võitjaid.
Klubidevahelise arvestuse võitjat autasustatakse rändkarikaga.

Osavõtutasu:

Võistlustasu
79 €
WBG 2017 hooajapileti omanikele
49 €
Mittevõistelnud kaaslase osalustasu lõpetamisüritusel 35 €
Võistlustasu sisaldab greenfeed; harjutuspallide ja golfikäru
kasutust; võistluseelset kohvilauda; sauna ja riietusruumide
kasutamist ning õhtusööki koos tantsu ja tralli ning tervitusjoogiga
võistluse lõputseremoonial White Beach Golf`i klubihoones.
Osavõtutasu saab võistluspäeval tasuda caddiemasterisse sularahas
või pangakaardiga.

Registreerimine: Registreerimine lõpeb 26.09.2017 kell 12:00. Registreerida on
võimalik süsteemis Golfbox või meiliaadressil caddiemaster@wbg.ee.
Lisainfo tel. +372 44 29930
Juhul , kui võistlustele registreerub rohkem kui 114 osalejat
arvestatakse registreerumise ajalist järjekorda süsteemis GolfBox.
Harjutusringid:

Võistlusele eelneva päeva harjutusringi ning võistlusele järgneva
päeva terviseturgutusringi greenfee hind võistlusel osalejale on 35 €.

Võistluskomitee:

Viljar Kõiva, Toomas Teekel, Arne Pent

Lõputseremoonia: Võistluste pidulik lõpetamine koos õhtusöögiga toimub pärast
võistluse lõppu White Beach Golf`i klubihoones algusega
orienteeruvalt kell 18.00.
Autasustamistseremoonia algus orienteeruvalt kell 19:00, peale seda
tants , trall ja seltskondlikud mängud elava muusika saatel.
Võistlusel mitteosalenud kaaslase või klubiliikme õhtuse ürituse tasu
on 35 €, vajalik on kindlasti eelregistreerimine hiljemalt
26.septembriks kell 12:00 meiliaadressile caddiemaster@wbg.ee

ERIPAKKUMISED KOLME KLUBI TURNIIRIL OSALEJALE:

VILLA ANDROPOFF Valgeranna küla, Audru vald, Pärnumaa
Kahekohaline tuba ridaelamus (dušš, wc, terrass) 36€ / öö
Neljakohaline apartement ridaelamus või peamajas (miniköök, saun, dušš, wc) 96€ / öö
Kuuekohaline apartement ridaelamus (miniköök, saun, dušš, wc) 112€ / öö.
Hinnad ei sisalda hommikusööki!
Broneerimine tel. +372 444 3453 / info@andropoff.ee
Kasuta broneerimisel kindlasti märgusõna „Golfiturniir“

RANNAHOTELL Ranna pst 5, Pärnu
Pargivaatega tuba 63€/öö
Merevaatega tuba 63€/öö
Merevaate ja rõduga tuba 63€/öö
Superior 90€/öö
Juuniorsviit 129€/öö
Sviit 159€/öö
Hinnas sisaldub rikkalik buffet hommikusöök.
Broneerimine tel. +372 444 4444 / info@rannahotell.ee
Kasuta broneerimisel märgusõna „Golfiturniir“

TERVIS RAVISPAAHOTELL Seedri 6, Pärnu
http://www.spatervis.ee/hinnadet/hotell
Broneerimine: Annika Tamm tel. +372 44 79 216 / annika.tamm@spa.ee
Kasuta broneerimisel märgusõna „Golfiturniir“ ja saad majusel letihinnast -20%.

TRANSPORT
„R2 Takso“ sõidab Pärnu ja White Beach Golfi vahel kokkuleppehinnaga 10.- EUR ots.
Telli takso telefonil tel +3724440046 või läbi Taxify.

