EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKOJA JA MATEKI GOLFITURNIIR 2019
Võistlusjuhend

Koht:

Estonian Golf & Country Club, Sea Course

Võistluse algus:

Neljapäev, 13. juuni kell 15.00, ühisstart

Päevakava:

alates 14.00 võistlejate registreerimine
14.40 avasõnad
15.00 ühisstart
17.30 golfidemo algajatele
20.00 pidulik õhtusöök ja auhinnatseremoonia

Mänguvorm:

Scramble, meeskondlik punktimäng 3-4 liikmelistes võistkondades

Võistlusklassid:

Võistlus toimub ühes võistlusklassis. Võistkonna peavad moodustama ühe
ettevõtte töötajad, juhid, omanikud ja/või nende sõbrad.

Tiid:

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

Osavõtt:

Osalema on oodatud kõigi Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmesettevõtete
võistkonnad, mis koosnevad nii algajatest kui edasijõudnud golfimängijatest.

Reeglid:

Mängitakse vastavalt R&A St. Andrews’i poolt kehtestatud rahvusvahelistele
golfireeglitele, EGCC kohalikele reeglitele ja käesolevale võistlusjuhendile.
Võistkondadel arvestatakse HCP’d ¼ ehk neljaliikmelise võistkonna puhul
liidetakse kõikide mängijate HCP’d, jagatakse neljaga, saadakse keskmine,
millest võetakse 1/4.
Kui mängijal aktiivne HCP puudub, siis arvestatakse minimaalselt HCP’d 36,
millest võistkonna arvestuses arvestatakse ¼ ehk mängija HCP on 9.
Kõik mängijad peavad saama mänguringilt kirja vähemalt 4 avalööki.

Scramble:

Võistlejad teevad vabas järjekorras avalöögi ja seejärel valivad jätkamiseks
oma parima palli, mille asukoht märgitakse. Valitud palli lööja teeb teise löögi
esimesena. Seejärel asetab võistkonna järgmine mängija oma palli kuni 1
kepipikkuse kaugusele tähistatud kohast kuid mitte lähemale lipule ning mitte
parendades palli asukohta. Iga võistleja mängib oma palli. Mäng jätkub
kirjeldatud viisil kuni pall on griinil ja siin asetavad järgmised mängijad oma
palli jätkamiseks samale kohale kus oli parim pall. Iga võistleja peab saama
kirja mängu jooksul vähemalt 4 avalööki

Autasustamine:

Autasustatakse kolme parimat tiimi ja antakse välja ka eriauhinnad. Lisaks
loositakse kõigi kohal olevate osalejate vahel välja Turkish Airlines´i poolt
lennupiletid kahele vabalt valitud Euroopa sihtkohta.

Osavõtutasu:

Meeskonna osavõtutasu on 199 EUR+km, mis sisaldab osavõttu,
harjutuspalle, käru kasutamist ning võistlusjärgset toitlustust ja auhindu.
Golfidemost osavõtt 30 EUR+km/in. Osavõtutasu tasumine vastavalt Eesti
Kaubandus-Tööstuskoja poolt saadetud arvele.

Võistlustoimkond:

Hanno Kross, Kelli Lepa, Anneli Perne

Registreerimine:

Palume võistlusele registreerida hiljemalt reedel 7. juunil 2019 kaubanduskoja
kodulehel

www.koda.ee/et/sundmused/golf1.

Registreerimisel

palume

teatada ettevõtte nimi, võistlejate ees- ja perekonnanimed, täpne EGA HCP
ning kontaktandmed (e-post, telefoninumber). Stardijärjestus avaldatakse
hiljemalt kolmapäeval, 12. juunil kell 15:00 süsteemis Golfbox.
Lisainfo:

Anneli Perne
anneli@koda.ee
604 0087

