
Võistluse koht: 
Niitvälja Golf, Park-väljak, 18 rada.

Võistluse toimumise aeg ja mänguvorm:
5. juuni - I osavõistlus 
Punktimäng /6 punast, 6 kollast, 6 valget tiid  
24. juuli - II osavõistlus 
Punktimäng /Seenioride klubidevaheline sõprus-
kohtumine                                                 
7. august - III osavõistlus 
HCP löögimäng /“Rein Sibul Memorial“                                  
11. september - IV osavõistlus 
Punktimäng /Paarismäng / Greensome
25. september - V osavõistlus 
Löögimäng/ kõik rajad par 3.

Osavõtt: 
Osaleda võivad kõik golfimängijad, kes võistlussarja 
alguseks on saanud 50-aastaseks ja kellel on 
aktiivne händikäp. 

Osavõtutasu: 
5 osavõistlust - 75 €  
1 osavõistlus - 20 € 
Võistleja, kellel puudub Niitvälja Golfi hooajaline 
mänguõigus, tuleb lisaks maksta väljaku green fee 
(vastavalt hinnakirjale). Osavõtutasu sisaldab män-
guringi, golfikäru kasutamist, 25 harjutuspalli, auhin-
du ning võistlusjärgset kerget toitlustamist. Osavõ-
tutasu palume tasuda caddiemaster’ile enne vasta-
va osavõistluse toimumist või Eesti Golfikeskus AS 
arveldusarvele IBAN: EE901010002019833007. 

Võistlusklassid:
Osavõistlused toimuvad nii individuaalses kui ka 
võistkondlikus arvestuses. 

Individuaalsed võistlusklassid EGA HCP alusel on 
järgmised: 
1. HCP 0-18,4 
2. HCP 18,5-42

Mängitavad avalöögi alad:
Mehed 50+ kollased tiid  
Naised 50+ punased tiid
Mehed 65+ sinised tiid  
Naised 65+ punased tiid 

Niitvälja Golf 50+  liiga edetabel:
Edetabelisse liidetakse 4 parimat üksiketapi punkti-
summat. Liiga edetabelit peetakse individuaal arves-
tuses kahes võistlusklassis. Paarismängude puhul 
saavad paarilised võrdse arvu punkte. Kui võistleja 
võistlusklass hooaja jooksul muutub, siis kokkuvõttes 
arvestatakse tema tulemus selles klassis, millises 
klassis saavutatuid tulemusi läheb arvesse enim. Kui 
tulemusi on mõlemas võistlusklassis võrdselt , siis 
arvestatakse kokkuvõtvaid tulemusi selles klassis, 
milles võistleja hooaega alustas. 

Niitvälja Golf 50+  liiga edetabeli punktid:
INDIVIDUAALSED VÕISTLUSED   
I koht   50 punkti    
II koht   48 punkti    
III koht   46 punkti jne. 
PAARIS VÕISTLUSED
I koht mõlemale  25 punkti
II koht mõlemale  23 punkti
III koht mõlemale  21 punkti jne.

Niitvälja Golf edetabeli arvestus: 
Tulemuste põhjal saavad võistlejad punkte ka Niitväl-
ja Golfi üldisesse edetabelisse. 
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Reeglid:  
Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtes-
tatud rahvusvahelistele golfi reeglitele, Niitvälja 
Golfi kohalikele reeglitele ning käesoleva võistluse 
juhendile. Iga osavõistluse eripärast, tingimustest ja 
reeglitest teavitatakse mängijaid enne turniiri algust 
e-kirja teel. 
Võrdse tulemuse korral võidab võistleja, kellel on 
madalam HCP. Kui mõlema mängija HCP on võrdne, 
siis otsustab võitja loterii. 

Autasustamine: 
Osavõistlustel autasustatakse võistluse parimaid 
ning erivõistluste võtjaid. Niitvälja Golf 50+ liiga 
kokkuvõttes autasustatakse edetabeli 3 paremat 
individuaaltulemust, “kuningat” ehk kõige rohkem 
võite saavutanud mängijat, tublimat birdie’de tegijat 
ja tublimat par’de tegijat. 

 

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@niit-
valjagolf.ee. Loobumisest mitteteatamise või võist-
lusele mitteilmumise korral kohustub võistleja 
maksma osavõtutasu täissummas.

Stardigrupid: 
Stardigrupid moodustatakse loosimise teel.

Lisainfo: 
Osalejate nimekiri, stardijärjestus ning võistluset-
ulemused avaldatakse Niitvälja Golf kodulehel www.-
niitvaljagolf.ee, võistluste all.

Võistluskomitee: Aivo Hommik


