ROTARYGOLF EESTI XIV MEISTRIVÕISTLUSED 2018
VÕISTLUSJUHEND
Koht: Otepää Golfikeskus http://www.otepaagolf.com
Võistluste aeg: 08. juuni 2018
Võistluste algus: kell 12.00 järjestikused stardid 1. tiilt
Mänguvorm: HCP - Strokeplay. 18 rada. Mehed mängivad kollastelt, naised punastelt tiidelt.
Osavõtjad: Eestis registreeritud Rotary klubide liikmed. Osaleda võivad ka rotariaanide kaaslased,
aga nad ei saa võistelda auhinnalistele kohtadele. Küll saavad nad mängida eriauhindadele ja nautida
head mänguseltskonda.
Võistlusklassid: mehed ja naised ühises klassis Hcp 0-36. Osaleda võivad ka kõrgema kui 36 HCP-ga
mängijad, kuid sellisel juhul arvestatakse maksimaalseks HCP-ks 36.
Reeglid: Võistlus toimub vastavalt R&A rahvusvahelistele reeglitele ja Otepää Golf kohalikele
reeglitele ja käesolevale võistlusjuhendile.
Võrdse tulemuse puhul võidab madalama HCP-ga mängija. Kui ka see on võrdne, arvestatakse
viimase 9, 6 ja 3 raja tulemusi.
Võistlusel kohtunikku ei ole. Vaidluse või kahtluse korral mängida kahte palli vastaval rajal ja
selgitada hiljem küsimus korraldaja abiga enne skoor kaardi allkirjastamist ja äraandmist.
Autasustamine:
1. Parimat HCP Strokeplay arvestuses Eesti Rotary golfimeistri rändkarika ja auhinnaga, teist ja
kolmandat auhinnaga.
2. Erivõistluste võitjad: lähim lipule ühine rajal nr 4 ja pikim avalöök ühine rajal nr 14.
3. Parimat scratch tulemust.
4. Parimat klubi rändkarikaga
P.S. Eesti Rotary golfimeistri auga kaasneb kohustus korraldada 2019.a. Rotary Eesti Meistrivõistlused
Golfis.
Klubide karikas: Parima Rotary klubi rändkarika omanik selgub 2 mängijast koosneva võistkonna
liikme punktisummade liitmise tulemusena. Klubi võistkonna koosseis (2 mängijat) tuleb esitada
nimeliselt caddiemasterisse enne võistluse algust.
Registreerumine: Golfboxis või oliver@artwerk.ee kuni 3. juunini 2018. a. k.a.
Registreerumisel meilitsi palun teatada ees- ja perenimi, täpne EGA HCP, golfi koduklubi nimi ja
Rotary klubi nimi. Lõplik osalejate nimekiri ja stardilist teatakse e-mailiga 2 päeva enne võistlust.

Võistlustasu: 45 eurot. Võistlustasu tuleb tasuda korraldaja arvele Swedbankis nr.
EE262200001101185726. Otepää Golfi mänguõiguse puudumisel tuleb Caddymasterist soetada lisaks
green fee, mille maksumus võistlusel osalejale on 47 eurot.
Võistlusel osalejale on tagatud: võistluse korraldus, harjutuspallid, võistlusjärgne saun ja toitlustus
ning auhinnad.
Võistluste lõpetamine, auhinnatseremoonia ja ühine õhtusöök toimuvad golfiklubi restoranis Mr.
Jakob orienteeruvalt 30 min pärast viimaste võistlejate lõpetamist ehk ligikaudu kl 19.
Korraldaja:

Oliver Helm
tel. 508 4340
oliver@artwerk.ee

Korralduskomitee: Oliver Helm, Triin Anette Kaasik

