VIKING LINE
VALGERANNA VALGED ÖÖD
Püsime terved!

Kui sul on haigustunnused või olid need kuni nädal enne võistlust, jää
parem koju!
Klubimajas ja väljakul hoia kõigiga vähemalt 2m distantsi.
Klubimajas viibi nii lühikest aega kui võimalik ning suhtle teenindajatega
ainult hädavajadusel.
Soovitame siseruumis kasutada kaitsemaske.
Riietusruumid ja saunad on suletud.
Harjutuspallid on võistlejatele valmis pandud rangele, žetoone ei jagata.
Võistlustasu saab tasuda ainult pangaülekandega.
Võistlusel on kõigile mängijatele kohustuslik individuaalne live scoring
GolfBox`i mobiilirakendusega. Tulemuste lisakontrolliks antakse üks
scorecard flaidile.

Koht:

White Beach Golf

Aeg:

22.juunil 2020.a. kell 15:00 ühisstardist.

Kirjeldus:

Lahtine individuaalvõistlus punktimängus aasta kõige lühemal ööl Eesti
ilusaimas kohas – Valgerannas. Oodatud on osavõtjad kõikidest
golfiklubidest. Võistlejad ja nende kaaslased on oodatud võistlusjärgsele
grillõhtule White Beach Golf`i suveterrassil orienteeruva algusega kell
20:00. Maksimaalne osalejate arv 96 koos kaaslastega.

Võistlusklassid:

Mehed HCP 0 - 15
Mehed HCP 15,1 - 36
Mehed HCP 36,1 - 54
Naised HCP 0 – 28
Naised HCP 28,1 - 54

Reeglid:

Mängitakse vastavalt R&A St. Andrews’i poolt kehtestatud
rahvusvahelistele golfireeglitele ja White Beach Golfi kohalikele reeglitele.
Võrdse tulemuse korral võidab madalama HCP`ga mängija.

Erivõistlused:

Pikim löök rajal 1 ning Lähim lipule rajal 5 eraldi meeste ja naiste
arvestuses

HCP löögimäng
punktimäng
punktimäng
HCP löögimäng
punktimäng

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

Auhinnad:

Iga võistlusklassi 3 parimat ning erivõistluste võitjaid autasustab Viking
Line. Lisaauhinnad ja loosiauhinnad White Beach Golf`ilt.

Registreerimine: Registreerimine lõpeb 17.06.2020 kell 20:00.
Registreerida on võimalik süsteemis Golfbox või meiliaadressil
caddiemaster@wbg.ee. Lisainfo tel. +372 44 29930
Juhul , kui võistlustele registreerub rohkem kui 96 osalejat, arvestatakse
võistlejate registreerumise ajalist järjekorda süsteemis GolfBox ja seejärel
makse laekumist White Beach Development AS arveldusarvele
Osavõtutasu:

Võistlustasu
79 €
WBG 2020 hooajapileti omanikele 39 €
Võistlustasu sisaldab greenfeed; harjutuspallide ja golfikäru kasutust;
kohvilauda enne võistluste algust; rikkaliku valikuga grillõhtut.
Grillõhtu osavõtutasu võistlusel mitteosalejatele 30 €.
Kaaslase osalemisest palume teada anda caddiemaster@wbg.ee või tel.
+372 44 29930 hiljemalt 17.06.2020
Kõiki tasusid saab maksta pangaülekandega AS White Beach Development
arveldusarvele EE621700017000495695 Luminor Pangas. Makse peab
olema laekunud hiljemalt 18.06.2020 pangapäeva lõpuks. Võistluspäeval
sularahas või pangakaardiga tasumisel rakendub lisatasu 10€.

Lisainfo:

Võistluse korraldamisel lähtutakse EGL poolt 17.05.2020 kinnitatud
juhendist „Golfivõistluse korraldamise juhend COVID-19 perioodil" ,
millega saate tutvuda
https://www.golf.ee/voistluste-korraldamine-covid-perioodil/

Lisasoodustused: Võistlusele registreerunutele harjutusringid 19.- 21. juunil White Beach
Golf`is erihinnaga 30€ . Registreeri ennast erihinnaga ringidele juba varakult
Golfbox`is.
Võistluskomitee:

Viljar Kõiva , Ruhama Topkin

Peasponsor:

Viking Line Grupp

MAJUTUSPARTNERID
RANNAHOTELL
Rannahotell paikneb Pärnu rannapromenaadi veerel, vaid paari sammu kaugusel
rannaliivast. Võistlusel osalejatele Rannahotellis 22.-23.06 standard kaheinimese tuba koo
hommikusöögiga erihinnaga 95€. Broneerimine märgusõnaga „Valge Öö“ otse hotellist
tel.(+372) 4444444 või info@rannahotell.ee
https://www.rannahotell.ee/

SAULEPA RANNAMAJA
Saulepa rannamaja - hubane, mugav, stiilne ja värskendav. Olemas on seminariruum
(peosaal) kuni 25-le inimesele, majutus 14-le ööbijale kahekohalistes tubades, saun koos
eesruumiga (mahutavusega kuni 10 saunalist), köök koos tehnika ning varustusega, suur
garderoob ja õueala. Saulepa Rannamajas 22.-23.06 kogu maja rent hinnaga 490€.
Soovi korral lisandub hommikusöögi maksumus 6€/ in.
Lisainfo ja broneerimine tel. (+372) 5013489
http://www.sauleparannamaja.ee/et/

VILLA BACH
Villa Bach (asub 2,2 km kaugusel WBG klubimajast).
Broneerimine ja lisainfo tel. 58585900 (Jaan Bach).
https://villabach.ee/

