KOLME KLUBI TURNIIR 2020
Koht:

White Beach Golf

Aeg:

Laupäeval, 3.oktoobril 2020
Kogunemine ja hommikusöök alates kell 10:30
Ühisstart kell 12:00

Kirjeldus:

Võistlusel saavad osaleda Otepää Golfiklubi, Saaremaa Golfiklubi ja
Valgeranna Golfiklubi liikmed. Starti lubatakse maksimaalselt 120 mängijat,
igast klubist pääseb võistlusele kuni 40 võistlejat, kes moodustavad ühe
võistkonna. Kui mõnest klubist registreerub vähem mängijaid, jagatakse
vabad kohad teiste klubide vahel proportsionaalselt. Korraldajale jääb õigus
osavõjate maksimaalset arvu muuta vastavalt nõudlusele.
Võistkonna koondtulemusse arvestatakse 10 parema mehe ( 3 meest klassist
HCP 0-15 ja 7 meest klassist 15,1 – 39) ja 6 parema naise ( 2 naist klassist
HCP 0-20 ja 4 naist klassist HCP 20,1 – 36) koondtulemus.

Võistlusklassid:

Võistlus toimub järgmistes võistlusklassides WHS HCPI alusel:
Mehed HCP 0 – 15
HCP löögimäng
kollased tee`d
Mehed HCP 15,1 – 36
HCP löögimäng
kollased tee`d
Naised HCP 0 – 20
HCP löögimäng
punased tee`d
Naised HCP 20,1 – 36
HCP löögimäng
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 9 raja parim tulemus. Kui ka peale seda on seis
viigiline siis viimase 6 raja parim tulemus jne.
Võistkondadevahelise võistluse võrdse tulemuse korral eelistatakse
võistkonda 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 2 parimat ja erivõistluse võitjaid.
Võistkondadevahelise arvestuse võitjat autasustatakse rändkarikaga.

Osavõtutasu:

Võistlustasu
85 €
WBG 2020 hooajapileti omanikele
55 €
Mittevõistleva kaaslase õhtune üritus 39 €
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 live muusika saatel.
Kõiki tasusid saab maksta pangaülekandega AS White Beach Development
arveldusarvele EE621700017000495695 Luminor Pangas. Makse peab
olema laekunud hiljemalt 01.10.2020 pangapäeva lõpuks. Võistluspäeval
sularahas või pangakaardiga tasumisel rakendub lisatasu 10€.

Registreerimine:

Registreerimine lõpeb 01.10.2020 kell 12:00. Registreerida on võimalik
süsteemis Golfbox või meiliaadressil caddiemaster@wbg.ee. Lisainfo tel.
+372 44 29930. Juhul , kui võistlustele registreerub rohkem kui 120 osalejat
arvestatakse registreerumise ajalist järjekorda süsteemis GolfBox.

Harjutusringid:

Võistlusele eelneva päeva harjutusringi ning võistlusele järgneva päeva
terviseturgutusringi greenfee hind võistlusel osalejale on 25 €.

Võistluskomitee:

Peeter Prisk, Toomas Teekel, Viljar Kõiva

Lõputseremoonia:

Võistluste pidulik lõpetamine toimub pärast võistluse lõppu White Beach
Golf`i klubihoones algusega orienteeruvalt kell 17.00. Tagamaks osalejate
turvalisust paigaldatakse klubihoone terrassile 150m2 suurune soojendusega
telk. Tervitusjook , kolmekäiguline rikkalik õhtusöök ja live tantsuansambel
sisaldub võistlustasus. Võistlusel mitteosalenud kaaslase või klubiliikme
õhtuse ürituse tasu on 39 €, vajalik on kindlasti eelregistreerimine hiljemalt
1.oktoobriks kell 12:00 meiliaadressile caddiemaster@wbg.ee

MAJUTUSE ERIPAKKUMISED VÕISTLUSEL OSALEJATELE:

WASA RESORT
https://wasahotels.ee/resort/
Majutus koos hommikusöögi ja spaa-kasutusega üheks ööks ajavahemikul 02.10 - 4.10
Superior-klassi kaheses toas 89.- kahele inimesele
Superior-klassi üheses toas 69.- ühele inimesele.
Broneerimine promokoodiga GOLF online keskonnas:
https://hotelwebsitebooking.com/wasa-resort/rooms
või email: sales@wasahotels.ee
STRAND SPA & CONFERENCE HOTEL
https://www.strand.ee/et/
Standard TWIN/DBL tuba 2-le hinnaga 58.- € tuba/öö
Standard TWIN/DBL sohvaga tuba 2-le hinnaga 64.- € tuba/öö
Juunior Sviit 2-le hinnaga 82.- € tuba/öö
ESTONIA RESORT HOTEL & SPA
https://www.spaestonia.ee/resort/
Majutus ajavahemikul 02.10 - 4.10 soodustusega -10%
Broneeri otse kodulehelt kasutades promokoodi „Golfiturniir“
https://app.thebookingbutton.com/properties/estoniaresortdirect

