ESIMESED VALGEKRAEDE LAHTISED
KARIKAVÕISTLUSED GOLFIS
Koht:

White Beach Golf

Aeg:

Reedel, 18.09.2015. a
Kogunemine ja hommikusöök alates kell 10:00
Ühisstart kell 12:00

Korraldajad:

Toomas Kivimägi, Siim Suursild

Kirjeldus:

Individuaalvõistlus Stableford punktimängus avaliku sektori
tippjuhtidele ja juhtidele, kuhu on kutsutud peaauhinnaväliselt
osalema kõik golfimängijad.

Osalejate arv:

Maksimaalne osalejate arv 88.
Juhul, kui registreerunute arv ületab 88, on osalemise eelisõigus
avaliku sektori töötajatel, seejärel kõigil teistel registreerumise
järjekorras. Lõplik otsustusõigus stardilisti üle on võistluste
korraldajatel.

Võistlusklassid:

Mehed HCP 0 – 18,0
Mehed HCP 18,1 - 54
Naised HCP 0 - 54

Reeglid:

Mängitakse vastavalt R&A St. Andrews’i poolt kehtestatud
rahvusvahelistele golfireeglitele ja White Beach Golfi kohalikele
reeglitele ja käesolevale võistlusjuhendile. Individuaalvõistluse
auhinnaliste kohtade viigi korral võidab madalama HCP-ga mängija,
seejärel viimase kolme raja parim tulemus. Kui ka peale seda on seis
viigiline siis viimase kuue raja parim tulemus jne.

Erivõistlused:

Lähim lipule - Rada 13 , eraldi meeste ja naiste arvestuses.
Pikim avalöök - Rada 1, eraldi meeste ja naiste arvestuses.
Parim scratch, eraldi meeste ja naiste arvestuses.

kollased tee`d
kollased tee`d
punased tee`d

Auhinnad:

Autasustatakse iga võistlusklassi kahte parimat „valgekraed“, kõik
ülejäänud saavad igavese au ja kuulsuse.
Erivõistluste auhinnalistele kohtadele ning loosiauhindadele
kandideerivad kõik võistlejad, vaatamata krae värvusele.
Auhindade kättesaamise eelduseks on kohalviibimine.

Osavõtutasu:

Võistlustasu 50 €
WBG hooajapileti omanikele 22 €
Võistlustasu sisaldab greenfeed; harjutuspallide ja golfikäru
kasutust; hommikusööki enne võistluste algust ; karastusjooki rajale;
sauna ja saunalina kasutamist ; õhtusööki koos Saku jookidega
orienteeruva algusega kell 17:00.
Osavõtutasu saab võistluspäeval tasuda caddiemasterisse sularahas
või pangakaardiga.

Registreerimine: Registreerimine lõpeb 16.09.2015 kell 12:00. Registreerida on
võimalik süsteemis Golfbox või meiliaadressil caddiemaster@wbg.ee.
Võistluste stardijärjekorra loosimine toimub 17.09.2015 kell 12.00
Lõplik osalejate nimekiri ja stardilist avaldatakse GolfBox`is ja White
Beach Golf`i kodulehel www.wbg.ee
Lisainfo tel. +372 44 29930
Harjutusringid:

Võistlusel osalejatele piiramatu arv harjutusringe White Beach
Golf`is ajavahemikul 14.09.2015 – 20.09.2015 erihinnaga 25 €
(18 rada).
Registeeri ennast varakult harjutusringile Golfbox`is või
meiliaadressil caddiemaster@wbg.ee

Võistluskomitee:

Viljar Kõiva , Eero Mikk.

Sponsorid:

Siim Suursild, Toomas Kivimägi, Audru Vallavalitsus jt.

Joogisponsor:

Saku Õlletehas AS

