Kolme klubi turniir
Saaremaa GK, Valgeranna GK, Otepää GK
Aeg:

White Beach Golf www.wbg.ee
Võistluse algus laupäeval 4. oktoobril 2014, algusega kell 11:00

Kirjeldus:

Formaat 18 rada, ühisstart.
3 võistlusklassi: individuaalne (mehed ja naised) ning võistkondlik.
HCP strokeplay, max hcp 36.
Võistkondlikku arvestusse läheb igast klubist 10 parima mehe ja 6 parima naise
tulemuste kogusumma.
Starti lubatakse maksimaalselt 88 osalejat.
Igast klubist võib osaleda maksimaalselt 29 võistlejat. Kui mõnest klubist tuleb
vähem osalejaid, jagatakse vabad kohad teiste klubide vahel.
Reeglid: R&A Rules of Golf, White Beach Golf `i kohalikud reeglid ja võistlusjuhend.

Võistlusgrupid:

Mehed mängivad kollaselt tiilt
Naised mängivad punaselt tiilt

Osavõtutasu:

WBG hooajapiletiga mängijatele 30 €.
WBG hooajapiletita mängijatele 55 €.
Sisaldab greenfee’d, harjutuspalle, tervituskohvi ning õhtusööki ja kultuurilist
meelelahutust võistluse lõputseremoonial Pärnu Rannahotellis.
Osavõtutasu saab maksta kuni 03.10.2014 AS White Beach Development
arveldusarvele EE621700017000495695 Nordea Pangas. Võistluspäeval saab
osavõtutasu maksta sularahas või pangakaardiga caddiemasteris.

Harjutusringid:

Võistlusele eelneva päeva harjutusringi ning võistlusele järgneva päeva
terviseturgutusringi greenfee hind võistlusel osalejale on 20 €.

Auhinnad:

Autasustatakse 3 paremat meest ja naist.
Eriauhinnad: Lähim lipule (M ja N) rajal 5 ja Pikim avalöök (M ja N) rajal 1.
Parimat klubi autasustatakse aastase au ja kuulsuse ning rändkarikaga.

Registreerimine:

Registreerimine GolfBox või caddiemaster@wbg.ee
Registreerimine lõpeb 2. oktoobril 2014 kell 12.00
Stardilist avaldatakse 2. oktoobril 2014 kell 18.00 GolfBox`is
Viljar Kõiva, Kermo Pelisaar , Eero Mikk

Võistluskomitee:

Lõputseremoonia:

Võistluste pidulik lõpetamine koos õhtusöögiga toimub pärast võistluse lõppu Pärnu
Rannahotellis (Ranna pst 5 , Pärnu) algusega ~ 18.00. Riietus Smart Casual.
Meelelahutuse ja tantsumuusika eest hoolitseb õhtu vältel Jüri Homenja.
Võistlusel mitteosalenud kaaslase või klubiliikme õhtuse ürituse tasu on 25 €, vajalik
on kindlasti eelregistreerimine hiljemalt 2.oktoobriks kell 12.00 aadressile
caddiemaster@wbg.ee. Tasumine kuni 03.10.2014 AS White Beach Development
arveldusarvele EE621700017000495695 Nordea Pangas. Võistluspäeval saab õhtuse
ürituse tasu maksta sularahas või pangakaardiga caddiemasteris.

Majutus:

Võistlustel osalejad saavad soovi korral ööbida Rannahotellis erihinnaga.
Kahekohaline tuba hinnaga 54€/öö. Esimestele kiiretele merevaatega toad!
Ühekohaline tuba hinnaga 49€/öö. Superior kahene hinnaga 70€/öö. Junior sviit
hinnaga 79€/öö. Majutuse hinnas sisalduvad rikkalik hommikusöök, auto
parkimiskoht ja pääse peo jätkamiseks Kuursaalis või ööklubis Sugar.
Erihinnaga tube saab 3. ja 4.oktoobriks broneerida telefonil 444 4444 või
info@rannahotell.ee lisades võlusõna „Valgeranna Golf KOLME KLUBI TURNIIR“.

Päeval selgitame välja parimad sportlased golfiväljakul, ning õhtul
vaatame kes on kõige kõvem peolauas ja tantsupõrandal!
Tule kindlasti osalema!

