SAKU MULLIGANI MÄNG
Koht:

White Beach Golf

Aeg:

Laupäeval 13. novembril 2021
Kogunemine ja hommikusöök alates kell 09:30
Ühisstart kell 10:30

Kirjeldus:

Lahtine individuaalvõistlus Stableford punktimängus. Iga osaleja saab
võistluse jooksul kasutada igal rajal 1 Mulligani ehk ühe võimaluse
parandada oma vilets löök uue löögiga palli samast asukohast.
1 Mulligan = 1 võimalus paranda lööki.
Mängitakse suurima lubatud HCP-ga 54,0.
Võistlusel osaleja peab võistluspäeval olema vähemalt 18 aastane.
Mängitakse 3`stes flight`ides, võimalus valida ise endale sobivad
mängukaaslased. Maksimaalne osalejate arv võistlusel 78.

Võistlusklassid:

Mehed
Naised

Reeglid:

*Iga võistleja saab igal rajal kasutada 1 Mulligani ehk ühe võimaluse
parandada oma löök uue löögiga palli samast asukohast.
*Võistleja võib kasutada Mulligane kogu väljaku ulatuses (fairwayd, greenid,
bunkrid, takistusalad jne).
*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).
*Peale Mulligani löömist jääb mängijale võimalus valida, kas mängib edasi
oma algset palli või valib löödud Mulligani palli ja jätkab mängu sellega.
*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.

Lisatingimused:

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021 korraldusele nr 305 ning Vabariigi
Valitsuse 21.10.2021 korraldusele nr 362 peab võistlusel osaleja tõendama
oma nakkusohutust. Võistlusel saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud
või COVID-19 haiguse läbi põdenud isikud. Enne võistluse algust peavad kõik
võistlejad esitama caddiemasterile enda nakkusohutust tõendava QR koodiga
dokumendi, mille kehtivust kontrollitakse veebiliidese kaudu. Palun varuge selleks
aega ja ärge jätke saabumist viimasele hetkele. Kui võistleja oma nakkusohutust ei
tõenda, ta diskvalifitseeritakse ja võistlustasu ei tagastata.

kollased tee`d
punased tee`d

Erivõistlused:

Pikim Avalöök rajal 1 eraldi meeste ja naiste arvestuses.
Lähim Lipule rajal 5 eraldi meeste ja naiste arvestuses.
Linnujaht toimub kogu võistluse vältel. Enim linde püüdnud (ehk birdie`sid
saavutanud) võistleja saab Parima Jahimehe austava nimetuse ja 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 Mulligani nii Pikim Avalöök kui ka Lähim Lipule
võistlusel.

Auhinnad:

Rikkaliku auhinnalaua katab Saku Õlletehas.

Osavõtutasu:

Võistlustasu 69€
WBG 2021 ja 2022 hooajapileti omanikele 39€
Võistlustasu sisaldab greenfeed; harjutuspallide ja golfikäru kasutust;
võistluseelset kohvilauda; sauna ja Saku saunajooke; 2 käigulist
erimenüüga õhtusööki.
Võistlustasutasu tuleb maksta pangaülekandega AS White Beach
Development arveldusarvele EE341010220027654018 (SEB). Makse peab
olema laekunud hiljemalt 10.11.2021 pangapäeva lõpuks. Võistluspäeval
tasumisel rakendub lisatasu 10€.

Registreerimine:

Registreerimine lõpeb 10.11.2020 kell 12:00. Registreerida on võimalik
süsteemis Golfbox või meiliaadressil caddiemaster@wbg.ee
Registreerimisel on võimalus koostada endale sobiv flight, vastates
registreerimisel küsimusele kellega sa soovid koos mängida.
Pärast registreerimistähtaja möödumist tuleb võistlemisest loobumisest
kirjalikult teavitada võistluskomiteed caddiemaster@wbg.ee. Võistleja
kohustub ka loobumise korral maksma osavõtutasu täies ulatuses, välja
arvatud juhul, kui ta loobub mõjuva põhjuse tõttu ning tõendab seda (nt
haiguse puhul arstitõend). Kui mängija loobub enne registreerimistähtaega, siis osavõtutasu maksma ei pea ja juba makstud osavõtutasu
tagastatakse.

Võistluskomitee:

Viljar Kõiva, Ruhama Topkin

Peasponsor:

Saku Õlletehase AS

