
Võistluse koht ja aeg: 
Niitvälja Golf, Park-väljak, 18 rada. 
Ajavahemik 07.06 - 30.08.2019.

Registreerumine: läbi kodulehe www.niitvaljagolf.ee 
menüü “võistlused” alt.

Mänguvorm:
HCP rajamäng ehk HCP matchplay. HCP rajamängus 
võidab raja väiksema löökide netotulemusega mängija. 
Rajamängu kogu mängu võidab see pool, kes juhib 
suurema arvu rajavõitudega. Viigi korral alustatakse 
mängimist uuesti 1. rajast ja mängitakse nii mitu rada 
kuni selgub võitja. Kõrgema PHCP-ga mängija tasemest 
lahutatakse madalama PHCP-ga mängija tase. Saadud 
tulemusest 75% on radade arv, kus kõrgema PHCP-ga 
mängija saab ühe löögi rohkem teha. Rajad määratakse 
raskusastme järgi alates raskeimast rajast.
Näide: mängija A HCP on 5,2 ja mängija B HCP on 18,9. 
PHCP-d vastavalt 6 ja 22 ning vahe 16 x 0,75 = 12. Selle 
näite korral saab mängija B väljaku 12 raskemal rajal 
teha ühe löögi rohkem. 

Mehed
Eelvoor:  07. juuni - 19. juuni (13 päeva)
I voor:    20. juuni - 07. juuli (18 päeva)
II voor:    08. juuli - 17. juuli (10 päeva)
III voor:  18. juuli - 25. juuli (8 päeva)
Veerandfinaal:  26. juuli - 08. august (8 päeva)
Poolfinaal:  09. august - 23. august (13 päeva)
Finaal:    siis kui võistlejatele sobib, ajavahemikus  
  24. august - 30. august.
Naised
I voor:    07. juuni - 19. juuni (13 päeva)
II voor:    20. juuni - 07. juuli (18 päeva)
Veerandfinaal:  08. juuli - 17. juuli (10 päeva)
Poolfinaal:  18. juuli - 14. august (28 päeva)
Finaal:    siis kui võistlejatele sobib, ajavahemikus  
  15. august - 30. august.

Ajagraafik on esialgne. Täpne ajagraafik sõltub sellest, kui 
palju on võistlusele registreerujaid.

Osavõtt: 
Osaleda võivad kõik golfimängijad, kellel on aktiivne 
händikäp.

Osavõtutasu: 
20 € ühekordne tasu kogu võistlussarja eest +  väljaku 
green fee iga mängukorra eest vastavalt hinnakirjale juhul, 
kui võistlejal puudub hooajaline mänguõigus, mis lubab 
broneeritud ajavahemikus startida. Osavõtutasu palume 
maksta caddiemasterisse enne mänguringile minekut. 
Vastasel juhul ei saa me arvestada Sinu tulemust. 

Võistlusklassid:
Võistlusklassid EGA HCP alusel on järgmised: 
Mehed: HCP 0-36, kollased tiid
Naised: HCP 0-36, punased tiid
Poolfinaalid ja finaal mängitakse: mehed - valged; naised - 
sinised tiid.

Reeglid: 
Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud 
rahvusvahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele 
reeglitele ning käesoleva võistluse juhendile. 

Iga vooru mänguaja lepivad mängijad ise omavahel kokku, 
arvestades konkreetseks vooruks etteantud ajapiire. Mäng 
tuleb registreerida enne rajale minekut caddiemasteris, 
öeldes selgelt, et tegemist on matchplay’ga. Kui mängi-
ja(te)l ei ole mänguringi võimalik mingil põhjusel õigeaeg-
selt mängida, lepivad nad omavahel kokku, kes on 
edasipääseja (põhimõttel, kelle tõttu mängu ei toimunud, 
on kaotaja). Tehtud otsusest palume teavitada meid e-kirja 
teel info@niitvaljagolf.ee. Kui otsust ei ole meieni jõudnud, 
otsustab edasipääsu loos. Uue mänguringi kaaslased 
selguvad samal päeval, mil avaneb uus voor. 

NIITVÄLJA GOLF HCP MATCHPLAY 2019
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Järgmisesse vooru minejatele saadame e-kirjad koos 
paariliste kontaktidega. Kui Sa ei ole e-kirja saanud, 
helista julgesti caddiemasterisse. Oma paarilise teada 
saamine on iga mängija enda vastutada. 

Mänguringi lõpus antakse tulemuskaardid märkega 
RAJAMÄNG caddiemasterisse, mille järel kantakse 
tulemus Golfboxi. Mängude kaotajad on edasisest 
konkurentsist väljas ja lohutusringi ei toimu. Golfiautode 
kasutamine on lubatud ainult võistlevate osapoolte 
kokkuleppel. 

 

Autasustamine:   
Autasustatakse iga võistlusklassi kahte parimat mängijat. 

Võistluskomitee: 
Jaanika Käärst ja Aivar Riimets.

Lisainfo: 
Mänguringi kaaslaste nimekiri ja võistlustulemused avalda-
takse Niitvälja Golfi kodulehel www.niitvaljagolf.ee, 
võistluste all.


