TALLINK VALGERANNA VALGED ÖÖD
Koht:

White Beach Golf

Aeg:

22.juunil 2022.a. kell 15:00 ühisstardist.

Kirjeldus:

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

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 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.
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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 ning Lähim lipule rajal 8 eraldi meeste ja naiste arvestuses

Auhinnad:

Iga võistlusklassi 3 parimat ning erivõistluste võitjaid autasustab Tallink.
Lisaauhinnad White Beach Golf`ilt.

Registreerimine: Registreerimine lõpeb 17.06.2022 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
89 €
WBG 2022 hooajapileti omanikele 49 €
Võistlustasu sisaldab greenfeed, harjutuspallide ja golfikäru kasutust,
kohvilauda enne võistluste algust, energiapakki ja vett rajale, rikkaliku valikuga
grillõhtut.
Grillõhtu osavõtutasu võistlusel mitteosalejatele 30 €.
Kaaslase osalemisest palume teada anda caddiemaster@wbg.ee või tel. +372
44 29930 hiljemalt 17.06.2022
Kõiki tasud tuleb maksta pangaülekandega AS White Beach Development
arveldusarvele EE341010220027654018 (SEB). Maksed peavad olema
laekunud hiljemalt 17.06.2022 pangapäeva lõpuks. Võistluspäeval tasumisel
rakendub lisatasu 10€.

Lisasoodustused: Võistlusele registreerunutele harjutusringid 20.- 21. juunil White Beach Golf`is
erihinnaga 40€ . Registreeri ennast erihinnaga ringidele juba varakult
Golfbox`is.
Võistluskomitee:

Viljar Kõiva , Ruhama Topkin

Peasponsor:

Tallink

