LÄÄNEMAA , PÄRNUMAA JA VILJANDIMAA
MEISTRIVÕISTLUSED GOLFIS 2019
Koht:

White Beach Golf

Aeg:

31.08.2019 algusega kell 9:30 ühisstardist. Mängitakse 18 rada.

Kirjeldus:

Osaleda saavad kõik Läänemaal, Pärnumaal või Viljandimaal sündinud,
elanud või maakonnaga tugevat sidet omavad golfimängijad, kes on
läbinud greencard`i koolituse (ka need kellel puudub aktiivne hcp).
Maksimaalne võistlejate arv 96.

Võistlusklassid:

1. Mehed löögimäng
kollased tee`d
2. Naised löögimäng
punased tee`d
3. Mehed punktimäng
kollased tee`d
4. Naised punktimäng
punased tee`d
5. Mehed Naised mitteaktiivse hcp’ga punktimäng punased tee`d
Maakondade meistrid selguvad löögimängu arvestuses.
Punktimäng on maakondade ülene.
Eraldi arvestuses toimub maavõistlus Viljandimaa vs Pärnumaa, kus
arvesse läheb mõlema maakonna kolm parimat meeste ja kolm parimat
naiste punktitulemust 3. ja 4. võistlusklassist.

Reeglid:

Mängitakse vastavalt R&A St. A Andrews’i poolt kehtestatud
rahvusvahelistele golfireeglitele ja White Beach Golfi kohalikele
reeglitele. Võrdse tulemuse puhul löögimängus selgitatakse esikolmik
lisarajal, punktimängus otsustab võidu madalaim HCP.

Erivõistlused:

Pikim löök eraldi meeste ja naiste arvestuses.
Lähim lipule eraldi meeste ja naiste arvestuses.
Erivõistluste toimumise rajad teatatakse võistluspäeva hommikul.

Auhinnad:

Iga maakonna löögimängu 3 parimat autasustatakse medalitega
vastava maakonna spordiliidu poolt.
Maakondadeülese punktimängu 3 parimat autasustatakse karikatega.
Võistkondliku maavõistluse Pärnumaa vs Viljandimaa võitjat
autasustatakse rändkarikaga ja individuaalsete auhindadega
võistkonna liikmetele. Lisaks auhinnad erivõistluste võitjatele ja
loosiauhinnad.

Osavõtutasu:

Võistlustasu 69 €
WBG 2019 hooajapileti omanikele 39 €
Võistlustasu sisaldab greenfeed; harjutuspallide ja golfikäru kasutust;
kohvilauda enne võistluste algust ; sauna ja kahekäigulist lõunasööki
peale võistluspäeva.
Osavõtutasu saab võistluspäeval tasuda caddiemasterisse sularahas
või pangakaardiga.

Registreerimine: Registreerimine lõpeb 29.08.2019 kell 12:00. Registreerida on
võimalik süsteemis Golfbox või meiliaadressil caddiemaster@wbg.ee.
Lisainfo tel. +372 44 29930
Registreerumisel palume märkida, kas võistlete Läänemaa, Pärnumaa
või Viljandimaa arvestuses.
Lisainfo:

Kedi Välba, +372 513 6513, kedivalba@gmail.com (Viljandimaa MV)
White Beach Golf, +372 44 29930 (Pärnumaa MV)
Märt Järvik, +372 5031938 (Läänemaa MV)

Võistluskomitee: Kedi Välba , Viljar Kõiva, Märt Järvik
Toetajad:

Läänemaa Sprordiliit, Pärnumaa Spordiliit, Viljandimaa Spordiliit

