ROTARY GOLF 2013
EESTI IX MEISTRIVÕISTLUSED
Korraldajad:
Koht:
Võistluste aeg:
Võistluste algus:
Osavõtjad:

Võistlusklassid:
Mängu vorm:
Klubide karikas:

Reeglid:
Võistluste
peakohtunik:
Autasustamine:

Pärnu RC ja Kalle Lahe (tel. 50 68 765)
Valgeranna Golfiväljak
07. JUUNI 2013
kell 12.00 ühisstart
Eestis registreeritud Rotary klubide liikmed. Osaleda võivad võtta ka
rotariaanide kaaslased aga nad ei saa võistelda auhinnalistele kohtadele.
Küll aga saavad nad mängida eriauhindadele, osaleda loosiauhindade
jagamisel ja nautida head mänguseltskonda.
mehed ja naised ühes klassis täpse Hcp 0-36 ja mida korrigeeritakse
slope võrra (osaleda võivad ka kõrgema kui 36 HCP-ga mängijad,
sellisel juhul arvestatakse maksimaalseks HCP-ks 36),
HCP - Strokeplay (peaauhinnale), paralleelselt toimub Stableford
punktimängu arvestus, samuti auhindadele. Mehed mängivad kollastelt
naised punastelt teedelt.
Parima Rotary klubi rändkarika omanik selgub iga klubi 2 võistleja
punktisummade põhjal.
Klubi võistkonna koosseis (2 mängijat) tuleb esitada nimeliselt
registreerimisel.
Võistlus toimub vastavalt R&A rahvusvahelistele reeglitele, Valgeranna
golfiväljaku kohalikele reeglitele ja käesolevale võistlusjuhendile.
Võrdse tulemuse puhul võidab madalama HCP-ga mängija.

Rein Unn
1. Parimat HCP Strokeplay arvestuses Eesti Rotary golfimeistri
rändkarika ja auhinnaga, teist ja kolmandat auhinnaga ,
2. Stabelford punktimängu arvestuses kahte paremat.
Punktis 1 ja 2 auhinna saajad saavad ainult ühe auhinna, s.t. et HCP
Strokeplay arvestuses auhinna saaja ei osale enam auhinna saamises
Stableford punktimängus.
3. Eriarvestuse võitjad: lähim lipule ühine, rajal nr 13 ja pikim
avalöök, ühine rajal nr 14.
4. Parimat klubi rändkarikaga
5. Looziauhinnad
P.S. Eesti Rotary golfimeistri auga kaasneb kohustus korraldada 2014.a.
Rotary Eesti Meistrivõistlused Golfis
Registreerimise info: maili teel kalle@klea.ee kuni 04. juuni kell 2013.a. kell 12.00
sh palun teatada ees-, ja perekonnanimi oma täpne EGA HCP ja Rotary klubi nimi. Lõplik
osalejate nimekiri ja stardilist teatakse e-mailiga ning Valgeranna Golfiklubi kodulehel
http://www.wbg.ee/voistlused
Osavõtu tasu: 65 EUR tasuda Kalle Lahe SEB kontole 10 9020 0709 6008 hiljemalt 04.
Juuni 2013.a. Osavõtutasu sisaldab: green fee, golfikäru, harjutuspallid, sauna kasutus (Pärnu
Jahtklubis) saunalinade rent, võistlusjärgne toitlustus.
Võistluste lõpetamine: auhinnatseremoonia ja ühine õhtusöök toimuvad Pärnu Jahtklubis
orienteeruvalt 45 min pärast viimaste võistlejate lõpetamist.

