Võrumaa meistrivõistlused golfi löögimängus
Eesmärk: Populariseerida golfi ja arendada rahvaspordi taset. Selgitada välja maakonna
meistrid 2014 golfi löögimängus naiste ja meeste arvestuses Rõuge golfiväljakul.
Toimumise aeg: Võistlus toimub laupäeval 20. septembril 2014 algusega kell 10.00. Naised
ja mehed mängivad koos.
Toimumise koht: Rõuge Golfiväljak, Rahu tn piirkond, Rõuge alevik.
Võistluste toimkond: Karel Saarna, MTÜ Rõuge Golf
Riho Ruusamäe, MTÜ Rõuge Golf
Karl Kirch, MTÜ Rõuge Golf
Merike Õun, Võrumaa Spordiliit
Osalejad: Osaleda võivad kõik mängijad, kes on sündinud, elavad, õpivad või töötavad hetkel
Võrumaal. Mängija ei pea omama green cardi ja aktiivset hcp-d.
Osavõtumaks: 10 eurot. Osavõtumaks sisaldab võitluspäeva green feed, suupisteid ja jooki.
Osavõtumaks tuleb tasuda Rõuge Golf MTÜ arveldusarvele (EE291010220222368222, SEB
Pank, selgitusse märkida „osalustasu; osaleja nimi“) või tasuda enne võistluste algust
kohapeal.
Võistluse reeglid: Võistlus viiakse läbi vastavalt käesolevale juhendile, St.Andrewsi
rahvusvahelistele ja Rõuge golfiväljaku kohalikele reeglitele. Võistlus toimub ühel päeval.
Eraldi peetakse arvestust meestele ja naistele. Naised ja mehed mängivad koos.
Võistluse sisu: Võistlus peetakse löögimänguna arvestamata mängijate hcp-d. Võistlus
koosneb kahest osast:
 Kvalifikatsioon 2 x 4 rada, kokku 8 rada (kokku PAR26). Stardivorm (ühisstart,
järjestikune start) otsustatakse sõltuvalt osalejate arvust. Stardiajad avalikustatakse
peale registreerimise lõppu 18. septembri õhtul.
 Finaal 1 x 4 rada (kokku PAR13), kuhu pääsevad 6 parimat meest ja 6 parimat naist.
Orienteeruvad finaalide stardiajad selguvad peale registreerimise lõppu.
Võistluse võidab mängija, kes on sooritanud 12 rajal kokku vähim lööke. Kui peale 12 rada on
võrdselt vähim lööke sooritanuid rohkem kui üks mängija (kehtib esikolmiku puhul),
selgitatakse võitja play off-is. Play off-is mängitav rada otsustatakse kohapeal
võistlustoimkonna poolt.
Registreerimine: Registreerimisel teatada golfiklubi liikmelisus (kui on) ning Võrumaa
piirkond (linn, vald, küla jne), mida võistleja esindab. Registreerimise tähtaeg on neljapäev
18. september 2014 kell 20.00. Registreerida saab Võrumaa Spordiliidu kodulehel
http://vorumaaspordiliit.ee ja ka e-maili aadressil karel.saarna@gmail.com
Autasustamine: Mõlema arvestuse esikolmikut autasustatakse Võru maakonna
meistrivõistluste medalite, diplomite ja auhindadega.

