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VÕISTLUSTE TOIMUMISE AEG:  17.06, 8.07, 22.07, 5.08, 19.08

Niitvälja Golfi Park-väljak, 18 ja 9 rada. Järjestikused stardid alates 12:00 

Niitvälja Golfi Par 20-väljak , 5 rada. Järjestikused stardid alates 14:00

OSAVÕTUTASU: 8 €

Osavõtutasu sisaldab mänguringi, golfikäru kasutamist, 25 harjutuspalli, Saku ja Kalevi poolt võistlejatele rajale kaasa 

jooki ja kommi, võistlusjärgset kerget toitlustamist ning auhindu. Osavõtutasu palume tasuda Caddiemaster’ile enne 

vastava osavõistluse toimumist või Eesti Golfikeskus AS arveldusarvele IBAN: EE901010002019833007. 

OSAVÕTT: Osaleda võivad kõik kuni 21 aastased noored golfarid. Võistlejad määratakse võistluskomitee poolt võistlusklas-
sidesse mänguoskuse põhjal.

MÄNGUVORM, VÕISTLUSKLASSID JA MÄNGITAVAD AVALÖÖGIALAD: 

* Punktimängu võistlused toimuvad järgmistel osavõistlustel 17.06, 22.07, 19.08.

HCP löögimängu võistlused toimuvad järgmistel osavõistlustel 08.07, 5.08.

** Kui mängija (poisid) HCP on madalam kui 36 ning vanust rohkem kui 12 eluaastat (ka), mängitakse kollastelt    

tee´delt

REEGLID: Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele 

reeglitele ning käesoleva võistluse juhendile.

Park-väljaku võrdse tulemuse korral võidab võistleja, kellel on madalam HCP. Kui mõlema mängija HCP on võrdne, siis 

otsustab võitja loterii. 

Par 20 väljakul võrdse tulemuse korral otsustab võidu väljaku viimase 3 ja seejärel viimase raja tulemus. Juhul kui ka siis 

on tulemus võrdne, otsustab võitja loterii.

PAR 20 väljakul, löögimängu võistlusel on rajal ette antud maksimum löökide arv 10 lööki. Kui maksimum löökide arv on 

täis, tuleb pall üles võtta, tulemuskaardile läheb kirja 10 lööki ning mängija suundub järgmisele rajale.  

AUTASUSTAMINE: Igal osavõistlustel autasustatakse võistlusklasside parimaid ja erivõistluste võitjaid.

VÕISTLUSKLASSID                   MÄNGUVORM           VÄLJAK          RAJAD        AVATIID

Juunior poisid ja tüdrukud

Juunior tüdrukud ja poisid

Juunior poisid ja tüdrukud

Juunior poisid ja tüdrukud

Punktimäng ja HCP 

löögimäng *

Punktimäng

Löögimäng

Löögimäng

Park väljak

Park väljak

Par 20

Par 20

18 rada

1-9 rada

1-5 rada

1-5 rada

Punased **

Punased **

Punased

Nike lastetiid



REGISTREERIMINE: Osavõistlustele palume ennast registreerida hiljemalt 2 päev enne osavõistlust. Registreerida on 

võimalik Niitvälja Golf kodulehel www.niitvaljagolf.ee või Caddiemaster`is. Juhul, kui loobutakse võistlusel osalemisest 

peale registreerimistähtaja möödumist, tuleb sellest teada anda e-posti aadressile info@niitvaljagolf.ee. Loobumisest 

mitteteatamise või võistlusele mitteilmumise korral kohustub võistleja maksma osavõtutasu täissummas.

STARDIGRUPID: Stardigrupid moodustatakse loosimise teel.

LISAINFO:  Osalejate nimekiri, stardijärjestus ning võistlusetulemused avaldatakse Niitvälja Golf kodulehel 

www.niitvaljagolf.ee, võistluste all.

VÕISTLUSKOMITEE: Anne Metsis, Mari Hütsi, Hanna–Maria Tammo, Merle Eenmaa

NIITVÄLJA GOLFI HOOAJA EDETABELI SÜSTEEM LASTELE JA NOORTELE:

Kõigi osavõistluste tulemuste põhjal koguvad võistlejad punkte kogu sarja koondtabelisse. 

Edetabelit peetakse järgmistes klassides:

Juuniorid poisid ja tüdrukud (18 rada) 

Juuniorid poisid ja tüdrukud (9 rada) 

Juuniorid poisid ja tüdrukud (Par 20) 

Juuniorid poisid ja tüdrukud (Par20) - Nike lastetiid

Sarja kokkuvõtete tegemisel liidetakse 4 parimat üksiketapi punktisummat. Hooaja lõpuks võidab edetabeli mängija, kellel 

on kõige rohkem punkte. Punkte jagatakse järgnevalt: 

INDIVIDUAALSED VÕISTLUSED    

I koht  50 punkti    

II koht  49 punkti    

III koht  48 punkti jne    

Hooaja lõpus saavad võistlusklasside 3 parimat mängijat auhinna. Võrdsete lõpp-punktide korral võidab rohkematel 

osavõistlustel osalenud mängija ja sealt edasi rohkem esikohti teeninud mängija.
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