Meri-Naantalin Rotaryklubi ry kutsuu Rotarit
kilvoittelemaan Rotarien SM golfmestaruuksista 2020
ROTARY SM-GOLF 2020
•

•
•

Aurinko Golfin kentällä (Vengantie 58, Naantali) keskiviikkona 19.8.2020 klo 12.00 yhteislähdöllä.
(Golfliiton erityisohjeita noudattaen, varauma peräkkäisille lähdöille). Kilpailuinfo klo 11.30 klubilla.
Ilmoittautuminen 12.8.2020 mennessä https://ilmoittaudu.aurinkogolf.fi/rotarygolf
Lisätietoja kentästä osoitteesta www.aurinkogolf.fi
Osallistumismaksu: 69 € sisältää rangepallot, giveawaytuotteet, erikoiskilpailut, ruokailun kilpailun
jälkeen, golfkärryt, peseytymismahdollisuuden pyyhkeineen.
SARJAT

ROTARIT
Division 1
Hcp 0 – 12,4
lyöntipeli
Division 2
Hcp 12,5 – 18,4
Pistebogey
Division 3
Hcp 18,5 – 36
Pistebogey
• SM-mestariksi tulee näistä kolmesta sarjasta hän, jonka pistebogeyscratch on paras eli tulee vain
yksi Rotarien SM-mestari. Kunkin sarjan voittaja on sarjansa mestari tasoitukset huomioiden.
• Yli 75-vuotias mies voi pelata halutessaan etutiiltä slope-huomioiden, tällöin hän ei kuitenkaan voi
voittaa Suomen mestaruutta.
• Kussakin sarjassa palkitaan 3 parasta
• Ilmoittautuessa ilmoittakaa myös Rotaryklubinne sekä mikäli olette yli 75, niin pelaatteko etutiiltä.
• erikoiskilpailuita ja lisäksi palkitaan paras lyöntipeliscratchtulos.
JOUKKUEKILPAILU
Klubien välinen joukkuekilpailu pelataan siten, että klubin kolmen parhaan pistebogeyscratch-tulos on
joukkueen tulos.
PARTNERIT
Division 1
Hcp 0 – 18,4
Pistebogey
Division 2
Hcp 18,5 – 36
Pistebogey
• Näihin sarjoihin saavat osallistua puolisot, sukulaiset, lapset, kaverit jne.
Kilpailun mahdollinen ylijäämä tullaan käyttämään paikallisiin hyväntekeväisyyshankkeisiin ja/tai
lahjoituksena Rotary säätiön Disaster Response Fundiin.
GOLFIN ALKEISKURSSI
SM -kilpailun aikana kello 12 alkaen on puolisoilla, ystävillä jne mahdollisuus osallistua Aurinko Golfin
järjestämään alkeiskurssiin. Lisätiedot https://www.aurinkogolf.fi/opetus/alkeiskurssit.html tai
caddiemaster@aurinkogolf.fi hinta sama 69 €. (Green Cardin suoritusmahdollisuus)
SÄÄNNÖT
• Kilpailussa noudatetaan virallisia golf-sääntöjä.
• Järjestäjien puolesta tiedusteluihin vastaa:
Pekka Haavisto, pekka.haavisto@bdo.fi, +358 400 520 677
TERVETULOA AURINKOISEEN NAANTALIIN

Meri-Naantalin Rotaryklubi ry

Majoitusvaihtoehtoja ennen ja jälkeen kilpailun
Naantalin Kylpylä
Varaukset Naantali Span nettisivulta varauskoodilla PROROTARY,
voimassa 12.8. asti. tarjoushintaisia huoneita rajoitettu määrä.
Hinnat:
Comfort-taso: yhden hengen huone 124 eur/vrk ja kahden hengen huone 138 eur/vrk.
Deluxetaso: yhden hengen huone 134e / vrk ja kahden hengen huone 158e
Hinnat sisältää majoitus, buffetaamiainen, vapaa kuntosalin ja kylpylän käyttö.

Kultaranta Resort
Rotary-golfin kilpailun yhteydessä:
majoitus Kultarantaresortissa
o majoitus Standard – tason huoneessa yhdelle tai kahdelle hengelle
o aamiainen
o Hinta: 100 € / yö yhdelle hengelle ja 130 € / yö kahdelle hengelle
Golfpaketti Kultarantaresortissa
o majoitus Standard – tason huoneessa yhdelle tai kahdelle hengelle
o aamiainen
o 1 x green fee
o Hinta: 145 € / yö yhdeltä hengeltä tai 185 € / yö kahden hengen huoneessa kahdelta
Varaukset: myyntipalvelu@kultarantaresort.fi tai 075-3266000. Varaukset koodilla: ROTARYGOLF2020.

