
 
Sirel & Partners Golf Open 2019 
VÕISTLUSJUHEND / PÕHIVÕISTLUS 

 

KOHT:    Pärnu Bay Golf Links 

AEG: Laupäev, 06. juuli 2019 
Kogunemine ja registreerimine alates 09.00 
Võistluse avamine klubihoone ees kell 10:30 
Ühisstart kell 11:00 

MÄNGUVORM:   Stableford (punktimäng), mehed kollastelt tee’delt, naised punastelt tee’delt. Maksimaalne osalejate arv 
120. 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, väljaku 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 HCP 0-12,0 
Grupp 2 HCP 12,1-18,5 
Grupp 3 HCP 18,6-36,0 

  * 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 
Lähim lipule rajal nr 4 meeste ja naiste arvestuses koos (pikk PAR 3) 
Pikim avalöök rajal nr 10 meeste ja naiste arvestuses eraldi 
Lähim lipule rajal nr 14 meeste ja naiste arvestuses koos (lühike PAR 3) 
Lähim joonele rajal nr 18 meeste ja naiste arvestuses koos 

                               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: 125 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 hiljemalt reedeks 21. juuniks 2019 ära täita online registreerumisvorm 
SIIN või  ühendust võtta Advokaadibürooga Sirel & Partnerid e-posti teel golf@sirel.com või telefonil +372 
606 9600. Võistluse toetajad ning Advokaadibüroo Sirel & Partnerid kliendid ja koostööpartnerid 
registreeritakse võistlusele eelisjärjekorras ning eelistatakse võistlejaid, kes osalevad täisprogrammis. 
Stardijärjestus avaldatakse hiljemalt võistluse toimumisele eelneval päeval Golfboxis ja caddiemaster’is ning 
edastatakse osalejatele automaatteavitusena e-posti teel. 

ÖÖBIMINE: Võistlusega seonduvalt on tehtud 04.07-07.07 piiratud arv majutuse eelbroneeringuid, mida saab kuni 10. juunini välja 
osta märksõnaga „Sirel & Partners Golf Open“ järgmiselt: 

• Rannahotell – e-post aveli@rannahotell.ee või telefonil +372 444 4444 (alates 160 eur/öö) 

• Hedon Spa & Hotel – e-post sales@hedonspa.com või telefonil +372 44 99 021 (alates 214 eur/öö) 

• Estonia Resort Hotel & Spa – online broneerimine, promokood SirelGolf (alates 144 eur/öö) 

KOHTUNIK: Anu Kendra 

VÕISTLUSKOMITEE: Jüri Sirel, Kaire Kongas, Peter Nyberg 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sirel & Partners Golf Open 2019 

VÕISTLUSJUHEND / HEATEGEVUSLIK SOOJENDUSVÕISTLUS 
 

KOHT:    Pärnu Bay Golf Links 

AEG: Reede, 05. juuli 2019 
Kogunemine ja registreerimine alates 11.00 
Reeglite tutvustamine klubihoone ees 12:30 
Ühisstart kell 13:00 

MÄNGUVORM:   Meeskondlik Stableford punktimäng 2-4-liikmelistes võistkondades, mehed kollastelt tee’delt, naised 
punastelt tee’delt. Igal rajal lähevad arvesse meeskonna kaks paremat punktitulemust. Igal võistlejal on 
võimalik heategevuse eesmärgil osta mängu käigus tagasi 3 enda poolt sooritatud lööki ja need kohe uuesti 
sooritada. Esimese löögi uuesti sooritamise hind on 20€, teise löögi puhul 30€ ja kolmanda löögi puhul 50€. 
Mänguvormi detailid täpsustatakse hiljemalt enne võistluse starti. Maksimaalne osalejate arv 108. 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, väljaku kohalikele reeglitele ja R&A poolt 
kehtestatud rahvusvahelistele golfireeglitele. Auhinnaliste kohtade võrdse tulemuse korral võidab madalama 
keskmise HCP-ga võistkond või madalama HCP-ga võistleja. 

VÕISTLUSKLASSID:  Võisteldakse EGA täpse HCP alusel ühes võistlusklassis HCP 0-36. Mängijad, kelle HCP on kõrgem kui 36, 
võistlevad HCP-ga 36,0. 

ERIVÕISTLUSED:   Parim mees ja parim naine individuaalses punktiarvestuses 
Pikim avalöök rajal nr 1 meeste ja naiste arvestuses eraldi 
Lähim lipule rajal nr 11 meeste ja naiste arvestuses koos 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd0K1NkunIVBwPPoDm0G25ObCGx7vYQH4YRAt0qsrORzD0MQ/viewform?usp=sf_link
mailto:golf@sirel.com
mailto:aveli@rannahotell.ee
mailto:sales@hedonspa.com
tel:+3724499021
https://www.spaestonia.ee/resort/online-broneerimine/


AUTASUSTAMINE:   Kahte paremat meeskonda ja erivõistluste võitjaid autasustatakse võistluse toetajate auhindadega. 
Autasustamine toimub võistluspäeva õhtul toimuva heategevusliku õhtusöögi raames. 

OSAVÕTUTASU: 75 EUR/võistleja (sisaldab green-fee’d, käru, harjutuspalle, kerget einet rajal). Võistlusele registreerunutele 
väljastatakse korraldaja poolt osavõtutasu maksmiseks vastavasisuline arve. Võistlusjuhendis toodud 
summad ei sisalda ja neile ei lisandu käibemaksu. 

HEATEGEVUSLIK Heategevuslikule soojendusvõistlusele järgnevalt toimub Rannahotelli restoranis algusega kell 19:30 
ÕHTUSÖÖÖK: 3-käiguline heategevuslik õhtusöök koos kogutud annetuste üleandmisega ja päeva võitjate 

autasustamisega. Õhtusöögi menüüga saab tutvuda SIIN. Heategevusliku õhtusöögi maksumus on 100 
EUR/osaleja, millest 50 eurot moodustab annetus õhtusöögil avalikustatavasse heategevuslikku projekti. 
Õhtusöögil osalejate arv on piiratud! Õhtusöögil osalemise tühistamisel vähem kui 48 tundi enne algust 
õhtusöögi maksumust ei tagastada. Riietus õhtusöögil – smart casual. 

 
REGISTREERIMINE:  Harjutusvõistlusele ja heategevuslikule õhtusöögile registreerimine toimub analoogselt põhivõistlusele 

registreerimisega (vt põhivõistluse võistlusjuhend). 

ÖÖBIMINE: Võistlusega seonduvad ööbimisvõimalused on välja toodud põhivõistluse võistlusjuhendis. 

KOHTUNIK: Anu Kendra 

VÕISTLUSKOMITEE: Jüri Sirel, Kaire Kongas, Peter Nyberg 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.sirel.com/images/MENheategevuslikhtuskReede05.07.2019.pdf

