תחרות הקרן לחקר הסרטן בישראל 2019
יום שישי 17.5.2019

רשאים להשתתף :חברי מועדון ואורחים
אינדקס הנדיקפ  24ומטה
גברים:
אינדקס הנדיקפ  28ומטה
נשים:

ההשתתפות מוגבלת ל  128הנרשמים הראשונים ששולמו.
סוג התחרות :רביעיות ,שתי תוצאות טובות בכל גומה מתוך ארבעה נחשבות ,סטייבלפורד
 75%הנדיקפ.
:TEES
• גברים  -טי לבן
• נשים וגברים מעל לגיל  75טי ירוק.
זמני יציאה:
 – 09:45 – 07:00התכנסות ,הרשמה  +ארוחת בוקר
 – 09:45-10:00הסבר על התחרות באזור הפאטינג
 – 10:00שוט גאן
 – 15:00סיום משוער ,ארוחת צהריים וטקס חלוקת גביעים.
פרסים ראשון ,שני ושלישי בקטגורית זהב וכסף .הליגות יחולקו באופן שווה על בסיס
ההנדיקפ.
תיקו :במקרה של תיקו ישבר השוויון לפי מספר הנקודות הגבוה יותר בתשע הגומות
האחרונות ) 10עד  .(18אם עדיין יהיה תיקו לפי  6גומות אחרונות ואז  3אחרונות ואז גומה
אחרונה .אם עדיין תיקו ישבר השוויון בהגרלה
נוהל הזמנת מכוניות – אם אתם מעוניינים להזמין רכב לתחרות ,התשלום חייב להתבצע
מראש והקבלה צריכה להיות מהודקת לטופס ההרשמה ,לצורך שריון וקבל ת הרכב ביום
התחרות .אם השחקן/נית לא משלם על הרכב בזמן ההרשמה לתחרות ,המכונית לא
תשוריין לו.
דמי השתתפות) :פרסים ןהגרלות בקובץ מצורף(:
 ₪365בתשלום מראש * – .חבילה בסיסית הכוללת  3כרטיסי הגרלה )תרומה שקל ליום(
 - ₪ 888חבילת פרימיום הכוללת  10כרטיסי הגרלה
 ₪ 1800ומעלה תרומה לקרן – * חבילה כוללת  15כרטיסי הגרלה.
מכירת הגרלות :כרטיס בודד 10 ,₪ 50:כרטיסים 20 ,₪ 350 :כרטיסים ב.₪ 500 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

תחרות 2019 ICRF

יתרון _________:סנדוויץ':
שם______________ :
)טונה ,רוסט ביף ,גבינה צהובה ,פירות ,ביצה קשה וחביתה(

כל השחקנים צריכים להגיש טופס זה ,יחד עם  ₪ 888/365/1800/עד יום ראשון
15.5.2017
טלפון של הקרן :איילת  052-4571963מיילicrf@netvision.net.il :

2019 ICRF TOURNAMENT
May 17th , 2019
Eligibility: Members and guests
Men: Index handicap of 24 and below.
Women: Index handicap of 28 and below.
Entries will be limited to the firs 128 registered participants.
Format: Teams of 4 players, 2 best scores out of 4 on each hole to count, 75%
handicap.
Tees:
•
•

Men - White Tees.
Women and Men over 75 years of age - Green Tees.

Schedule:

7:00-9:45 - Registration, breakfast
9:45-10:00 - Tournament briefing on Practice Putting Green
10:00 Shot-gun start.
15:00 Approximate conclusion and Award Ceremony.
Prizes and Prize Ceremony: First, Second and Third Prizes in Gold & Silver
Divisions. Divisions will be divided equally based on handicaps.
Ties: Ties will be broken by the player with the most points on the last 9 holes (1018). If there still remains a tie it will be broken by the player with the most points in
the last 6 holes, last 3 holes and then last hole. If there still remains a further tie it will
be broken by a lottery.
Cart Reservations: If you wish to reserve a cart it must be paid in advance and the
receipt attached to your registration form. If a person does not make a cart reservation
by payment the cart will not be reserved. For convenience payment may be made by
cart vouchers, cash, check or credit card through the Golf Shop.
Deadline: Sunday May 15th , 2016
Entry Fee: 365/888/1800 NIS per person to be paid in advance with this form.
Players will only be considered officially registered if they have paid for their IGUD
fees and the tournament fee. The tournament fee receipt must be stabled to the
registration form below.

2019 ICRF
NAME:______________________________________HandicapIndex:___________
Sandwich:
(Roast Beef, HBH, Yellow Cheese, Omelet,
Tuna, Fruits)
All players must submit this form with payment by Sunday May 14t, 2017 at 17:00.

