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

Võistluse aeg ja mänguvorm:
22. mai - I osavõistlus „Lihtsuses peitub võlu“. 
Individuaalvõistlus, punktimäng.
12. juuni - II osavõistlus „Green Ladies“.  
Paarisvõistlus, punktimäng.
17. juuli - III osavõistlus "Vali paletist õige värv".
Võistkondlik Best ball, punktimäng.
31. juuli - IV osavõistlus  "Tiimitöö - mitmekordne rõõm“. 
Võistkondlik Scramble.
20. august - V osavõistlus Stiilivõistlus “Hipid“.
Individuaalvõistlus, punktimäng.
18. september - VI osavõistlus  "Täismäng".  
Individuaalvõistlus, punktimäng.

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

Osavõtutasu: 
5 osavõistlust - 65 €
1 osavõistlus - 20 €
Stiilivõistlus - 25 €

Võistlejatel, kellel puudub Niitvälja Golfi hooajaline 
mänguõigus, mis lubab broneeritud ajavahemikus starti- 
da, tuleb lisaks maksta väljaku green fee (vastavalt 
hinnakirjale). Osavõtutasu sisaldab mänguringi, golfikäru 
kasutamist, 25 harjutuspalli, auhindu ning võistlusjärgset 
kerget toitlustamist. Osavõtutasu palume tasuda 
caddiemasterisse enne vastava osavõistluse toimumist. 

Võistlusklassid:
Osavõistlused toimuvad nii individuaalses kui ka võist-
kondlikus arvestuses. Individuaalsed võistlusklassid EGA 
HCP alusel on järgmised:

  

1. Naised: HCP 0-18,4  
2. Naised: HCP 18,5-23,4   
3. Naised: HCP 23,5-31,4  
4. Naised: HCP 31,5 - 53

Kui võistlusklassis on vähem kui 6 osalejat, on komiteel 
õigus võistlusklassid liita.   

Sõbrannade edetabeli arvestus: 
Kõigi osavõistluste tulemuste põhjal koguvad võistlejad 
punkte kogu sarja koondtabelisse. Kogu sarja kokkuvõttes 
peetakse arvestust neljas võistlusklassis. Sarja kokku-
võtete tegemisel liidetakse 5 parimat üksiketapi punkti-
summat. Kui võistleja võistlusklass hooaja jooksul muutub, 
siis kokkuvõttes arvestatakse tema tulemus selles klassis,  
millises klassis saavutatud tulemusi läheb arvesse enim. 
Punktide jagamiseks reastatakse kõik võistlejad ühisesse 
paremusjärjestusse (olenemata sellest kui palju võistlus-
klasse või võistlejaid oli konkreetsel üksikul võistlusel). 
Punkte jagatakse järgnevalt: 

INDIVIDUAALSED VÕISTLUSED
I koht - 50 punkti
II koht - 49 punkti
III koht - 48 punkti, jne

PAARISVÕISTLUSED
I koht - mõlemale 50 punkti
II koht - mõlemale 48 punkti
III koht - mõlemale 46 punkti, jne

VÕISTKONDLIK  võistlus 3 osalejaga
I koht - kõigile 50 punkti
II koht - kõigile 47 punkti
III koht - kõigile 44 punkti, jne

STIILIVÕISTLUS  
Igale osalejale 40 punkti
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Niitvälja Golf edetabeli arvestus: 
Tulemuste põhjal saavad võistlejad punkte ka Niitvälja 
Golfi edetabelisse.

Reeglid: 
Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud 
rahvusvahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele 
reeglitele ning käesoleva võistluse juhendile. Iga 
osavõistluse eripärast, tingimustest ja reeglitest teavita-
takse mängijaid enne turniiri algust e-kirja teel. Võistluste 
ametlik algus on 15.00 v.a. II ja VI osavõistlusel stardi-
takse alates kell 13.00 ning Stiilivõistluse algus kell 
12.00. Võistlejad lähetatakse rajale 1. ja 10. tiilt (v.a. 
Stiilivõistlus).
Võrdse tulemuse korral võidab võistleja, kellel on mada-
lam HCP. Kui mõlema mängija HCP on võrdne, siis 
otsustab võitja loterii. 

Autasustamine:   
Osavõistlustel autasustatakse võistluse parimaid ning 
erivõistluste võtjaid. Kogu sarja võitjate (Sõbrannade 
edetabeli) autasustamine toimub lõpupeol 9. oktoobril, 
Tallinnas.

 

Registreerimine:           
Osavõistlustele palume ennast registreerida hiljemalt 2 
päev enne osavõistlust. Registreerida on võimalik Niitvälja 
Golfi kodulehel www.niitvaljagolf.ee või caddiemasteris. 
Juhul kui loobutakse võistlusel osalemisest peale regis-
treerimistähtaja 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 võistlustulemused 
avaldatakse Niitvälja Golfi kodulehel www.niitvaljagolf.ee, 
võistluste all.


