AASTA AVALÖÖK 2016
Koht:

White Beach Golf

Aeg:

Reedel , 1.jaanuaril 2016 algusega kell 10:30 ühisstardist

Kirjeldus:

Lahtine individuaalvõistlus punktimängus (Stableford). Oodatud on
osavõtjad kõikidest golfiklubidest. Maksimaalne võistlejate arv 72.
Võistlejate kaaslased on oodatud võistlusjärgsele uue golfiaasta
tervitamisele White Beach Golf`i klubimajas algusega kell ~16:00.
Vaata infot juhendi lisalehel.

.
Võistlusklassid:

Mehed HCP 0 - 18
kollased tee`d
Mehed HCP 18,1 - 54
kollased tee`d
Naised HCP 0 - 54
punased tee`d
Mängitakse suurima lubatud HCP-ga 54,0 ning mängijatel kelle HCP
ületab 36 arvestatakse tulemus HCP 36 alusel.

Reeglid:

Mängitakse vastavalt R&A St. Andrews’i poolt kehtestatud
rahvusvahelistele golfireeglitele , White Beach Golfi kohalikele
reeglitele ja käesolevale võistlusjuhendile. Auhinnaliste kohtade viigi
korral võidab madalama HCP-ga mängija, seejärel viimase 9 raja
tulemus, seejärel viimase 6 raja tulemus jne.

Auhinnad:

Autasustatakse iga võistlusklassi 2 parimat.

Osavõtutasu:

45 €
WBG 2016 hooajapileti omanikele 30 €
Osavõtutasu sisaldab võistluseelset tervitusjooki, kerget
hommikueinet, sooja jooki võistluse vältel, sauna ja riietusruumide
kasutamist , võistlusjärgsel golfiaasta tervituspeol osalemist.

Registreerimine: Registreerimine lõpeb 29.12.2015 kell 12:00. Registreerida on
võimalik süsteemis Golfbox ; meiliaadressil caddiemaster@wbg.ee või
telefonil 5104917 (Viljar Kõiva).
Võistluskomitee:

Viljar Kõiva; Eero Mikk

Juhul, kui ilmastikuolud (paks lumekate) ei luba võistlust täies mahus läbi viia,
korraldatakse sportlik osa mõnes muus lühemas formaadis. Auhinnad lähevad
jagamisele igal juhul ja kogu muu päevakava toimub ilmaoludest sõltumata.
Operatiivset infot jälgige meie Facebooki lehelt.

2016 GOLFIAASTA AVAPIDU
Uue golfiaasta avapidu toimub võistlusjärgselt White Beach Golf`i klubimajas
orienteeruva algusega kell 16:00. Osavõtutasus sisaldub tervitusjook ja kolmekäiguline
õhtusöök WBG 2016 aasta uuest a`la carte menüüst meie tunnustatud peakokk Kertu
Randoja`lt.
Õhtut juhib ja muusikat mängib Urmas Lass.
Riietus Smart Casual.
Võistlusel mitteosaleva kaaslase või muu golfihuvilise õhtuse ürituse tasu on 25€, vajalik
on kindlasti eelregistreerimine hiljemalt 29.detsembriks kell 12:00 meiliaadressile
caddiemaster@wbg.ee või 5104917 (Viljar Kõiva). Tasumine kuni 28.12.2015 AS White
Beach Development arveldusarvele EE621700017000495695 Nordea Pangas.
Võistluspäeval saab õhtuse ürituse tasu maksta sularahas või pangakaardiga
caddiemasterisse.
Kuna klubimaja istekohtade arv on piiratud, on õhtusel üritusel osalemisel eelisõigus
võistlusel osalejate kaaslastel. Kõik teised registreerimise järjekorras.

Hotelli Strand eripakkumine võistlusel osalejatele majutuseks 01. – 02.01.2016
Standardtuba 2 inimesele 55.- EUR
Standardtuba 1 inimesele 51.- EUR
Hind sisaldab hommikusööki ja SPA kasutust.
Reserveerimine märgusõnaga „GOLF“ telefonil: +372 44 75 389 või sales@strand.ee
Lisainfo http://www.strand.ee/et/

Eesti golfiaasta 2016 algab Valgerannas !

