WBG MULLIGAN CHALLENGE
Koht:

White Beach Golf

Aeg:

Laupäeval, 15.oktoobril 2016
Kogunemine ja hommikusöök alates kell 10:00
Ühisstart kell 11:00

Kirjeldus:

Lahtine individuaalvõistlus löögimängus. Iga osaleja saab võistluse
jooksul kasutada oma PHCP`ga võrdse arvu Mulligane, ehk võimalust
parandada oma vilets löök uue löögiga palli samast asukohast.
1 Mulligan = 1 võimalus paranda lööki.

Võistlusklassid:

Mehed
Naised

Reeglid:

*Iga võistleja saab oma PHCP`ga võrdse arvu Mulligane , see arv on
märgitud võistleja scorecard`ile.
*Võistleja võib kasutada Mulligane kogu väljaku ulatuses (fairwayd,
greenid, bunkrid, takistusalad jne) välja arvatud võistluse esimene
avalöök, mida ei saa parandada.
*Võistleja peab enne Mulligani kasutamist sellest oma märkijat
selgesõnaliselt informeerima.
*Mulligani palli peab asetama esimese palli löögikohta kinnise
scorecardi pikkuse ulatuses, kuid mitte lähemale lipule.
*Mulligani palli võib maha asetada, kuid mitte parandades palli
asukohta (ei tohi tõsta bunkrist välja, fairwaylt greenile, rough`ist
fairwayle ja takistusalast välja).
*Ühte lööki võib paranda ainult ühe korra – kui ka Mulligani löök ei
õnnestunud, peab võistleja Mulligani palli siiski edasi mängima.
*Kõigis muudes mänguolukordades lähtutakse R&A St. A Andrews’i
poolt kehtestatud rahvusvahelistest golfireeglitest ja White Beach
Golfi kohalikest reeglitest.
*Auhinnaliste kohtade viigi korral võidab madalama HCP-ga mängija,
seejärel viimase 9 raja tulemus, seejärel viimase 6 raja tulemus jne.

kollased tee`d
punased tee`d

Erivõistlused:

*Pikim Avalöök rajal 14 eraldi naiste ja meeste arvestuses.
*Lähim Lipule rajal 13 eraldi naiste ja meeste arvestuses.
*Linnujaht toimub kogu võistluse vältel. Enim linde püüdnud võistleja
saab Parima Jahimehe austava nimetuse ja soliidse auhinna. Arvesse
lähevad ka kotkad (= 3 lindu) ja albatrossid (=6 lindu).
Juhul, kui Linnujahil saavutavad parima tulemuse mitu mängijat,
läheb Parima Jahimehe auhind loosimisele.
Erivõistluste puhul kehtivad samuti kõik Mulligani kasutamise reeglid,
ehk siis on võimalus kasutada 1 Mulligani (kui neid selleks ajaks veel
järgi on) nii Pikim Avalöök kui ka Lähim Lipule võistlusel.

Auhinnad:

Autasustatakse mõlema võistlusklassi 5 parimat ja erivõistluste
võitjaid. Lisaks loosiauhinnad.

Osavõtutasu:

Võistlustasu
WBG 2016 hooajapileti omanikele

60 €
30 €

Võistlustasu sisaldab greenfeed; harjutuspallide ja golfikäru
kasutust; võistluseelset kohvilauda ; sauna ja 2 käigulist õhtusööki
peale võistluspäeva. Osavõtutasu saab võistluspäeval tasuda
caddiemasterisse sularahas või pangakaardiga.
Registreerimine: Registreerimine lõpeb 12.10.2016 kell 12:00. Registreerida on
võimalik süsteemis Golfbox või meiliaadressil caddiemaster@wbg.ee.
Lisainfo tel. +372 44 29930

Võistluskomitee:

Viljar Kõiva; Eero Mikk;

