EESTI NAISTEKARIKAS 2015
Koht:

White Beach Golf

Aeg:

18.07.2015 kell 10:00 startidega 1. ja 10. rajalt

Kirjeldus:

1. individuaalvõistlus
2. klubide vaheline võistkondlik võistlus
Samaaegselt individuaalvõistlusega peetakse klubidevaheline
võistkondlik võistlus. Klubi võistkonna moodustavad kuni 8 ühe klubi
mängijat võistlusklassist I – III, kuigi individuaalselt mängitakse
löögimängu ja HCP – löögimängu. Klubidevaheliseks
punktiarvestuseks liidetakse võistkonna liikmete 5 kõrgemat
punktitulemust. Klubi võib osaleda ka mitme võistkonnaga.
Võistkondade koosseisu kinnitavad klubide kaptenid registreerunud
võistlejatest hiljemalt 15. juuliks 2015 e-posti aadressil
riina.paluvee@gmail.com

HCP +....... 11,4
HCP 11,4......26,4
HCP 26,5.....36,0
HCP 36,1.....54,0

löögimäng, sinised tee`d
HCP löögimäng, sinised tee`d
HCP löögimäng, punased tee`d
punktimäng, punased tee`d

Võistlusklassid:

I klass
II klass
III klass
IV klass

Osavõtt:

Osaleda võivad kõik golfimängijad, kellel on ette näidata 2015 a
kehtiv HCP-kaart. IV võistlusklassis saavad osaleda ka algajad
golfimängijad, kellel puudub aktiivne HCP, kuid kes on läbinud Green
Cardi kursused. Võistlusel saab osaleda maksimaalselt 72 võistlejat.
Võistlusele üleregistreerimise korral jätab osalejate lõpliku valiku
osas võistluskomitee endale otsustamise ainuõiguse. Võistlusklassis
peetakse arvestust juhul, kui registreerub vähemalt 6 võistlejat. Kui
ühte võistlusklassi registreerub vähem kui 6 võistlejat, tõstetakse
registreerunud automaatselt üle teise võistlusklassi.

Reeglid:

Mängitakse vastavalt R&A St. Andrews’i poolt kehtestatud
rahvusvahelistele golfireeglitele , EGL Hard Card ja White Beach Golfi
kohalikele reeglitele.
Individuaalvõistluse auhinnaliste kohtade viigi korral võidab
madalama HCP-ga mängija.
Võistkondade võrdse tulemuse korral toimub ümbermäng võistkonna
esindajate vahel võistluskomitee poolt valitud rajal

Erivõistlused:

Pikim löök
Lähim lipule
Erivõistluste toimumise rajad teatatakse võistluspäeva hommikul.
Sellel rajal on tiid ühised.

Auhinnad:

Autasustatakse iga võistlusklassi 3 parimat ja erivõistluste võitjaid.
Võitja klubi autasustatakse Eesti Naiste Karikaga, võitja klubi nimi
graveeritakse rändkarikale. Auhinnalisele kohale pretendeerivad
ainult aktiivse HCP-ga mängijad.

Osavõtutasu:

Võistlustasu 40 €
Võistlustasu sisaldab greenfee`d, jooki rajal, golfikäru, harjutuspalle,
võistlusjärgset sauna , kerget võistlusjärgset toitlustust ning
auhindu. Osavõtutasu saab võistluspäeval tasuda caddiemasterisse
sularahas või pangakaardiga.

Registreerimine: Registreerimine lõpeb 13.07.2015 kell 18:00. Registreerida on
võimalik süsteemis Golfbox või meiliaadressil caddiemaster@wbg.ee.
Registreerumisel on vaja teatada ees- ja perekonnanimi, täpne HCP,
ID Member number , koduklubi, tel nr. ja e-posti aadress. Kellel veel
pole veel koduklubi, siis palume teatada Green Cardi läbimise aeg ja
koht. Stardijärjestus avaldatakse 17. juulil 2015 a. kell 14.00
golfboksis, www.wbg.ee ja EGL kodulehel.

Võistluskomitee:

Piret Sepp, Rein Unn

Lisainfo:

Piret Sepp, tel. 5237067

