Sirel & Partners Golf Open 2018
KOHT:

Otepää Golfiväljak

AEG:

Laupäev, 30. juuni 2018
Kogunemine ja registreerimine alates kella 10.00-st
Võistluse avamine range’i juures kell 11:30
Ühisstart kell 12:00

MÄNGUVORM:

Stableford (punktimäng), mehed kollastelt tee’delt, naised punastelt tee’delt. Maksimaalne osalejate arv
112. Juhul, kui on rohkem registreerujaid, eelistatakse võistluse toetajaid, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid
kliente ja koostööpartnereid ning heategevuslikul õhtusöögil osalejaid. Lõpliku otsuse teeb võistluse
korraldaja.

REEGLID:

Võistlus toimub vastavalt käesolevale võistlusjuhendile, Otepää golfiväljaku kohalikele reeglitele ja R&A
poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfireeglitele. Auhinnaliste kohtade võrdse tulemuse korral võidab
punktimängus madalama HCP-ga võistleja ja scratchis kõrgema HCP-ga võistleja.

VÕISTLUSKLASSID:

Võisteldakse järgmistes võistlusklassides EGA täpse HCP alusel:
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3

HCP 0-11,0
HCP 11,1-19,0
HCP 19,1-36,0

* Mängijad, kelle HCP on kõrgem kui 36, võistlevad HCP-ga 36,0
* Võistluskomiteel on õigus võistlusgruppides ja võistlusjuhendis teha muudatusi

ERIVÕISTLUSED:

Parim scratch meeste ja naiste arvestuses eraldi
Pikim avalöök rajal nr 1 meeste ja naiste arvestuses eraldi
Lähim lipule rajal nr 6 meeste ja naiste arvestuses koos (pikk PAR 3)
Lähim joonele rajal nr 10 meeste ja naiste arvestuses koos
Lähim lipule rajal nr 13 meeste ja naiste arvestuses koos (lühike PAR 3)
Lisaks täiendavad üllatus- ja eriauhinnad ning loosimised!

AUTASUSTAMINE:

Iga võistlusklassi kolme parimat autasustatakse võistluse originaalkarikatega ja toetajate auhindadega.
Erivõistluste võitjad autasustatakse võistluse toetajate auhindadega. Lisaks üllatusauhinnad ja loosimised!
Autasustamine toimub võistluspäeva õhtul piduliku õhtusöögi raames. Auhindade kättesaamise eelduseks
on kohalviibimine auhinnatseremoonial.

ÕHTUSÖÖK:

Võistlusele järgnevalt, algusega orienteeruvalt kell 19:00, toimub klubihoones õhtusöök koos
auhinnatseremoonia, elava muusika ja EURONICS hole-in-one võistlusega. Riietus õhtusöögil – smart
casual.

HOLE-IN-ONE:

Võistlusele järgneva õhtuse programmi raames toimub klubihoone kõrval EURONICS hole-in-one võistlus.
Olenemata sellest, kas hole-in-one lüüakse või mitte, saab parim lähemale lipule löönud mees ja naine
EURONICS´ilt vägeva auhinna.

OSAVÕTUTASU:

100 EUR/võistleja (sisaldab green-fee’d, käru, harjutuspalle, kingikotti rajale, kerget einet rajal, saunade
kasutamist, suupisteid saunas, osalemist hole-in-one võistlusel, osalemist õhtusöögil ja võistluse lõpupeol).
Õhtusöögil osalemine maksab võistlejate kaaslastele 50 EUR. Kaaslaste osalemise palume registreerida koos
võistlusele registreerumisega. Kohtade arv kaaslastele on piiratud! Võistlusele registreerunutele
väljastatakse osavõtutasu maksmiseks vastavasisuline arve. Võistlusjuhendis toodud summad ei sisalda ja
neile ei lisandu käibemaksu.

REGISTREERIMINE:

Võistlusele registreerimiseks palume alates 04. juunist 2018 ühendust võtta Advokaadibürooga Sirel &
Partnerid e-posti teel golf@sirel.com või telefonil +372 606 9600 hiljemalt kolmapäevaks 20. juuniks.
Registreerimisel palume teatada ees- ja perekonnanimi, täpne HCP, koduklubi ning e-posti aadress ja
telefon. Võistluse toetajad ning Advokaadibüroo Sirel & Partnerid kliendid ja koostööpartnerid
registreeritakse võistlusele eelisjärjekorras. Stardijärjestus avaldatakse hiljemalt võistluse toimumisele
eelneval päeval Golfboxis ja caddiemaster’is ning edastatakse osalejatele automaatteavitusena e-posti teel.

ÖÖBIMINE:

Võistlusega seonduvalt on tehtud 29.06-01.07 piiratud arv majutuse eelbroneeringuid Pühajärve Spa &
Puhkekeskusesse:
• Pühajärve Spa & Puhkekeskus – www.pyhajarve.com, e-post pjpk@pjpk.ee
Eelbroneeritud tubasid on võimalik välja osta kuni 15. juunini märksõnaga „Sirel & Partners Golf Open“.
Eelbroneeringute arv on piiratud!

KOHTUNIK:

Lembit Dalberg

VÕISTLUSKOMITEE: Jüri Sirel, Kristi Laur, Joel Pärle
__________________________________________________________________________________________________________
HARJUTUSVÕISTLUS: Reedel, 29. juunil, on kõigil soovijatel võimalik osaleda põhivõistlusele eelneval harjutusvõistlusel
järjestikuste paralleelsete startidega 1. ja 10. tee’lt 11:00-13:00. Mänguvorm Stableford punktimäng, mehed
ja naised võistlevad eraldi ühes võistlusklassis HCP 0-36. Muus osas kohaldatakse harjutusvõistlusele
põhivõistluse reegleid. Naiste ja meeste kahte parimat ning parimat scratch’i autasustatakse võistluse
toetajate auhindadega reedeõhtusel heategevuslikul õhtusöögil. Harjutusvõistluse osavõtutasu on 50
EUR/võistleja (sisaldab green fee’d, käru ja harjutuspalle). Harjutusvõistlusele saab registreerida sarnaselt
põhivõistlusele registreerimisega.
ÕHTUSÖÖK REEDEL: Peale harjutusvõistlust toimub reede õhtul soovijatele 3-käiguline heategevuslik õhtusöök koos veinidega
GMP Clubhotel restoranis algusega kell 19:30. Õhtusöögi menüüga saab tutvuda SIIN. Reedese õhtusöögi
maksumus on 100 EUR/osaleja, millest 50 eurot moodustab annetus õhtusöögil tutvustatavasse
heategevuslikku projekti. Õhtusöögil osalejate arv on piiratud! Õhtusöögile registreerimine toimub sarnaselt
põhivõistlusele registreerimisega. Õhtusöögil osalemise tühistamisel vähem kui 48 tundi enne algust
õhtusöögi maksumust ei tagastada.

