
 

                                                                                                          

 

BIOLANI KEVAD 
 
 
 
Koht:    White Beach Golf   
 

Aeg:     Laupäeval 7. mail 2022, ühisstart kell 10:30. 
   Hommikukohvi ja tervitusjook alates 09:30. 
    
Kirjeldus:     Lahtine  individuaalvõistlus. Oodatud on osavõtjad kõikidest 

golfiklubidest. Maksimaalne võistlejate arv 88.    
 

Võistlusklassid:    Mehed HCP 0 - 18     HCP löögimäng kollased tee`d 
      Mehed HCP 18,1 - 36   punktimäng  kollased tee`d 
      Naised  HCP 0-36    punktimäng  punased tee`d 
 Naised & Mehed HCP 36,1-54   punktimäng       M:  kollased tee`d

                        N:  punased tee`d 
  

Reeglid: Mängitakse vastavalt R&A poolt kehtestatud rahvusvahelistele 
golfireeglitele ja White Beach Golfi kohalikele reeglitele. Võrdse 
tulemuse korral võidab madalama HCP`ga mängija. Võistlusel on 
kõigile mängijatele kohustuslik individuaalne live scoring Golfbox`i 
mobiilirakendusega. Tulemuste lisakontrolliks antakse üks scorecard 
flaidile. Vaidluste tekkimisel on otsustav scorecardile kantud tulemus. 

    
   White Beach Golfi võistlustel tehtud fotod on White Beach Development AS  
   autoriomandis. Võistlusel osalemisega kinnitab ning annab osaleja loa White Beach 
   Development AS`ile kasutada pilte vastavalt soovile, juhul kui ei ole eelnevalt 
   teavitatud vastupidisest. 
    
   Osalemine võistlusel annab 1 punkti WBG 2022 hooaja punktimängusarjas.  
   Hooaja jooksul kaks kõige enam punkte kogunud võistlejat saavad auhinnaks 
   nimelised Rae Golfi 2023 hooajapiletid. Võrdsete tulemuste korral selgitatakse 
   võitjad välja loosi teel. 
 
 
Erivõistlused: Pikim löök rajal 1 ja Lähim lipule rajal 5 eraldi meeste ja naiste    
   arvestuses. 
  
Auhinnad:  Biolan Baltic OÜ  autasustab iga võistlusklassi 3 parimat ja  
   erivõistluste võitjaid ning loosib välja ka lohutusauhinnad. 
 
 

 
 

 



 

                                                                                                          

 
 

 
Osavõtutasu: Osavõtutasu     75 €  
   WBG 2022 hooajapileti omanikele  45 € 

 
Osavõtutasu palume maksta pangaülekandega White Beach 
Development AS arveldusarvele EE341010220027654018  (SEB). 
Osavõtutasu peab olema laekunud hiljemalt 04.mai pangapäeva 
õhtuks.  Võistluspäeval  tasumisel rakendub lisatasu 10€. 
Osavõtutasu sisaldab hommikusööki, stardipakki, greenfeed, 
harjutuspalle, golfikäru kasutust, sauna ja riietusruumide kasutust, 
võistlusjärgset 3-käigulist toitlustust.  

 

Registreerimine:   Registreerimine lõpeb 04.05.2022 kell 12:00. Registreerida on 
võimalik süsteemis Golfbox , meiliaadressil caddiemaster@wbg.ee  
või telefonil +372 44 29930 (09:00 – 16:00) 
Võistlusele registreerimisel on eelisõigus Biolan`i kutsutud külalistel, 
seejärel kõigil teistel registreerumise ajalises järjekorras süsteemis 
Golfbox.  

    
      
Võistluskomitee:    Tiit Heinla, Rainer Rebane, Viljar Kõiva  
 
 
Võistluse peasponsor:   Biolan Baltic OÜ 
 
 
 
 
 

 


