ROTARYGOLF 2017 EESTI XIII MEISTRIVÕISTLUSED
Võistlusjuhend

Koht:

Estonian Golf & Country Club, Sea Course’i 18 rada

Võistluste aeg:

Reede, 18. august 2017

Võistluse algus:

Pealelõunat, täpsem kellaaeg selgub peale eelregistreerimistähtaega,
kuid mitte varem kui kell 13.00

Mängu vorm:

HCP-löögimäng

Osavõtt:

Osaleda võivad kõik Eestis registreeritud Rotary klubide liikmed, kellel
on EGA aktiivne HCP. Samuti võivad osaleda rotariaanide kaaslased,
kes ei saa võistelda auhinnalistele kohtadele, küll aga saavad mängida
eriauhindadele ja nautida head mänguseltskonda.

Tiid:

Mehed mängivad kollastelt (5692m), naised punastelt (5098m) tiidelt

Võistlusklassid:

Võistlus
toimub
ühes
üldises
kategoorias
HCP
0-36.
Osaleda võivad ka kõrgema kui 36 HCP-ga mängijad, sellisel juhul
arvestatakse maksimaalseks HCP-ks 36.

Reeglid:

Võistlus toimub vastavalt R&A St. Andrews’i poolt kehtestatud
rahvusvahelistele golfireeglitele, EGCC kohalikele reeglitele ning
käesolevale võistlusjuhendile.
Esimese koha väljaselgitamiseks korraldatakse võrdse tulemuse korral
vahetult peale võistlusringi Sea Course’i 10. rajal sudden-death
formaadis play-off. Ülejäänud kohtade tasatulemuse korral otsustab
paremusjärjestuse mängija madalam mängu HCP. Kui ka siis on
tulemus võrdne, võetakse arvesse väljaku viimased 9, viimased 6,
viimased 3 ja seejärel viimane rada.
Võistlusel kohtunikku ei ole. Vaidluse või kahtluse korral mängida
kahte palli vastaval rajal ja lahendada hiljem küsimus korraldaja abiga
enne tulemuskaardi allkirjastamist ja äraandmist.

Klubide karikas:

Parima Rotary klubi rändkarika omanik selgub kahest mängijast
koosneva võistkonna liikme punktisummade liitmise tulemusena. Klubi
võistkonna koosseis (2 mängijat) tuleb esitada nimeliselt
Caddiemasterisse enne võistluse algust.

Autasustamine:

1. Parimat HCP Löögimängu arvestuses Eesti Rotary golfimeistri
rändkarika ja auhinnaga, teist ja kolmandat auhinnaga;
2. Erivõistluste võitjad: lähim lipule ühine rajal nr 10 ja pikim avalöök
ühine rajal nr 11;
3. Parimat klubi rändkarikaga.
P.S. Eesti Rotary golfimeistri auga kaasneb kohustus korraldada
2018.a. Rotary Eesti Meistrivõistlused Golfis.
Võistluse lõpetamine koos auhinnatseremoonia ja ühise õhtusöögiga
toimub golfiklubi restoranis Musi orienteeruvalt 30 min pärast
viimaste võistlejate lõpetamist ca 20.30.

Registreerimine:

Eelregistreerimise tähtaeg on neljapäev, 1. juuni 2017. Registreerimine
toimub läbi süsteemi Golfbox.
Lõplik osalejate nimekiri ja stardilist avaldatakse hiljemalt 16. augustil
kell 15:00 süsteemis Golfbox.

Osavõtutasu:

49€
Osavõtutasu sisaldab võistlustasu, võistluse korraldust, võistlusjärgset
toitlustust ja auhindu

Korraldaja:

Marko Mihkelson
tel: 51 41442
email: marko.mihkelson@gmail.com

