
Võistluse koht ja aeg: 

Niitvälja Golf, Park-väljak. Neljapäeviti kell 15:00-16:00.
Mai: 2; 9; 16; 23; 30
Juuni: 6; 13; 20; 27
Juuli: 4; 11; 18; 25
August: 1; 8; 15; 22; 29
September: 5; 12; 19; 26

Osavõtt: 

Osaleda võivad kõik golfimängijad, kellel on aktiivne 
händikäp.  

Osavõtutasu osavõistlusel: 7 € iga osavõistlus

Võistlejatel, kellel puudub Niitvälja Golfi hooajaline 
mänguõigus, mis lubab broneeritud ajavahemikus starti-
da, tuleb lisaks maksta väljaku green fee (vastavalt 
hinnakirjale). Osavõtutasu sisaldab 25 harjutuspalli.
Osavõtutasu palume maksta caddiemasterile enne 
mänguringile minekut. Vastasel juhul ei lähe tulemus 
arvesse.

Võistlusklassid:

Viis võistlusklassi EGA HCP alusel, individuaalne arves-
tus.
1) Mehed: HCP 0 - 18,4 HCP löögimäng, valged tiid
2) Mehed: HCP 0 - 18,4 HCP löögimäng, kollased tiid
3) Mehed: HCP 18,5 - 36 punktimäng, kollased tiid
4) Naised: HCP 0 - 36 punktimäng, punased tiid
5) Meesseeniorid: HCP 0 - 36 HCP löögimäng, kollased 
tiid
Kui võistlusklassis on vähem kui 6 osalejat, on komiteel 
õigus võistlusklassid liita.

Edetabeli arvestus: 

Tulemuste põhjal saavad võistlejad punkte EY Niitvälja 
Golf Tuur 2019 edetabelisse ning Niitvälja Golf 2019 
edetabelisse. Hooaja jooksul arvestatakse EY edetabe-
lisse 8 parima osavõistluse punktid. 
Viimasel osavõistlusel auhinnatakse iga EY Niitvälja Golf 
 

Tuuri edetabeli võistlusklassi kolme parimat ning loositak-
se kõigi osalejate vahel välja ka lohutusauhindu.

Erivõistlused:

Lähim lipule 2. rajal, ühises arvestuses. Iga erivõistluse 
võitjat ootab auhind võistlusele järgneval päeval 
caddiemasteris.

Reeglid: 

Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud 
rahvusvahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele 
reeglitele ning käesoleva võistluse juhendile. Võrdse 
tulemuse korral võidab osavõistluse võistleja, kellel on 
madalam HCP. Kui mõlema mängija HCP on võrdne, siis 
otsustab võitja loterii.

Võistluskomitee: 

Jaanika Käärst ja Aivar Riimets.

Registreerimine: 

Juhul kui võistleja soovib, et Niitvälja Golf leiab talle tuurile 
kaasmängija, tuleb end registreerida võistluspäevale 
eelneval päeval kella 12:00ks Niitvälja Golfi kodulehel 
(niitvaljagolf.ee, võistlused) või caddiemasteris. 
Võistleja, kes soovib startida väljaspool ametlikku stardi-
aega, võib seda teha, kui samal tiiajal mängib temaga 
koos veel vähemalt üks EY Niitvälja Golf Tuuri osaleja. 
Sellisel juhul saab tuurile registreerimise teha vahetult 
enne rajale minekut caddiemasteris. 

Lisainfo: Startijate nimekiri ning võistluse tulemused 
avaldatakse jooksvalt Niitvälja Golfi kodulehel, menüüs 
võistluste all. 

HCP muutus ja võistlusklassi vahetus: 

Võistleja, kellel on võimalus osaleda mitmes võistlusklas-
sis, peab enne igat osavõistlust otsustama, millises 
võistlusklassis ta sellel osavõistlusel mängib. Võistleja, 
kes mängib HCP löögimängu või punktimängu võistlus- 
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klassis ja kelle HCP muutub EY Niitvälja Golf Tuur 2019 
toimumise raames, jääb soovi korral ikkagi sinna gruppi, 
kus ta alustas tuuri mängimist. Sellest tuleb informeerida 
caddiemasterit. 

Viimane osavõistlus: 

26.09.2019 toimub EY Niitvälja Golf Tuur 2019 viimane 
osavõistlus, mis on ühisstardiga kell 09:00. 
Viimasele osavõistlusele registreerimise tähtaeg on 
24.09.2019 kell 23:59, peale seda moodustatakse loosi 
teel startlist. Osavõistlusest saavad osa võtta need 
mängijad, kes on osalenud vähemalt kolmel EY Niitvälja 
Golf Tuuri osavõistlusel. Võistlus toimub samades 
klassides nagu osavõistlused. Erivõistlus toimub 2. rajal. 
Kokku pääseb viimasele osavõistlusele mängima 96 
võistlejat. 

 

Osavõtutasu: 45 € + väljaku green fee vastavalt hinnakir-
jale juhul, kui võistlejal puudub Niitvälja Golfi hooaja 
mänguõigus. Osavõtutasu sisaldab 25 harjutuspalli ja 
võistlusjärgset toitlustamist. 

Autasustatakse viimase osavõistluse iga võistlusklassi 
võitjat ja runner-up’i ning erivõistluse võitjaid (mehed ja 
naised eraldi arvestuses).

Juhul kui loobutakse võistlusel osalemisest peale regis-
treerimistähtaja möödumist, tuleb sellest teada anda 
hiljemalt 24h enne starti e-kirja teel aadressile info@niit-
valjagolf.ee.  Loobumisest mitteteatamise või võistlusele 
mitteilmumise korral kohustub võistleja maksma osavõ-
tutasu täissummas. 


