Kolme klubi turniir 2019
Otepää Golfiklubi, Valgeranna Golfiklubi, Saaremaa Golfiklubi
JUHEND
Võistluse aeg

28. september 2019 kell 11:00 ühistart/ 18 rada

Mänguvorm ja võistlusklassid:

Võistlus toimub järgmistes võistlusklassides EGA täpse HCP alusel. Klubi koondtulemusse
arvestatakse igast klubist 10 parema mehe ja 6 parema naise koondtulemus. Starti lubatakse
maksimaalselt 102 mängijat; igast klubis pääseb võistlusele 34 võistlejat. Kui mõnest klubis
registreerub vähem mängijaid jagatakse vabad kohad teiste klubide vahel proportsionaalselt.
1.

Mehed

HCP 0-36

HCP-löögimäng

kollased tii`d

2.

Naised

HCP 0- 36

HCP-löögimäng

punased tii`d

Osavõtt:

Kõik Otepää-, Valgeranna ja Saaremaa Golfiklubi liikmed

Reeglid

R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvusvaheliste golfi reeglite järgi, Saare
Golf`i kohalike reeglite ja käesoleva võistluse tingimustele.

Võrdne tulemus

Võrdse tulemuse korral võidab madalamat HCP-d omav mängija.

Erivõistlused:

Lähim lipule -rada nr 10 (M ja N) eraldi arvestuses
Pikim avalöök - rada nr 15 (M ja N) eraldi arvestuses
Täpsem avalöök- rada nr 9 (M ja N) eraldi arvestuses
Parim scratch –(M ja N) eraldi arvestuses

Autasustamine

Autasustatakse 3 parimat mees ja 3 parimat naist. Võitja võistkonda
autasustatakse rändkarikaga.

Toitlustamine

Hommikukohv
9 –ndal rajal suupisted
Autasustamine koos meeleoluka õhtusöögiga Saare Golf`i restoranis Mo
kell 19:00. Tantsuks mängib ansambel Bossenova. Palume mittevõistlevad
kaaslased eelnevalt registreerida.

Osavõtutasu

Täiskasvanud võistleja 45 €

(ei sisalda väljaku GF) Juunior (21 ja noorem) 30 €

Mittevõistlev kaaslane lõpubanketil 25 €

Mänguõigust või hooajapiletit mitte omavale mängijale lisandub GF maksumus. Vastavalt soetuse
viisil võib olla GF hind erinev mängijate osas. GF on võimalik soetada Saare Golfi caddiemasterist
või Chronogolf kaudu.
Osavõtutasu saab maksta enne võistlust caddiemasterisse
Võistlustoimkond: Tiiu Jõgi, Ahti Niitsoo, Igor Leemet, Aile Rahu, Gabriel Sepp
Vaidluse korral reeglite üle tuleb raja lõpuni mängida ka teist palli ja
esitada probleem lahendamiseks võistlustoimkonnale koheselt pärast
mängu lõpetamist.
Registreerimine

Hiljemalt 25. september kell 17.00 golfobx; oma koduklubisse; Saare
Golfi caddiemasterile, tel. 45 33502 või booking@saaregolf.ee,

Stardilist

Stardilist avaldatakse 27.09.2019 www.saaregolf.ee

Majutust pakkuvad:
Arensburg Botique Spa hotell
59 eur/öö double room
salasõna „ 3Klubi“
arensburg@arensburg.ee
Arensburg Külalistemaja
35 eur/öö double room
(+ 10 eur hommikusöök)
salasõna „ 3Klubi“
aresnburg@arensburg.ee

