VÕISTLUSJUHEND
Juba viiendat korda on meil võimalus koostöös Eesti Kaitseväe ja Carolin Illenzeeri fondiga koguda
President Cupi kaudu raha heategevuseks ja suunata teenistuses langenud või raskelt vigastada
saanud Eesti kaitseväelaste laste koolituskulud või toetada nende huvitegevust. Selleks, et anda
oma panus, osale President Cupil ja soeta endale caddiemasterist heategevuslik golfipall. Ühe
golfipalli maksumus on 10 eurot, kaks palli 15 eurot ja kolm palli 25 eurot. Kogutud tulu antakse
Carolin Illenzeeri fondi. Ürituse auhinnafondi paneb Eesti Kaitsevägi helikopteri lennu Niitvälja
kohal. President Cupi lõppedes tõuseb Ämari helikopter Niitvälja harjutusgriini kohale ja kukutab
alla kõigi osalejate nimelised golfipallid.
Võistluse koht ja aeg:
Niitvälja Golf, Park-väljak, pühapäev, 15. september,
ühisstart kell 10:00.
Osavõtt:
Osaleda võivad kõik golfimängijad, kellel on aktiivne
händikäp. Maksimaalne osalejate arv on 112.
Võistlusele saab registreeruda nii individuaalselt kui
ka võistkonnaga. Individuaalselt registreerunud
osalejad jagab meeskondadesse võistluskomitee.
Osavõtutasu: 45 €
Võistleja, kellel puudub Niitvälja Golfi hooajaline
mänguõigus, tuleb lisaks maksta väljaku green fee.
Osavõtutasu sisaldab mänguringi, golfikäru kasutamist, 25 harjutuspalli, auhindu ning võistlusjärgset
toitlustamist. Osavõtutasu palume kanda MTÜ
Niitvälja Golfiklubi arveldusarvele IBAN:
EE901010052004625005 SEB pangas või maksta
caddiemaster’ile hiljemalt 2 päeva enne vastava
võistluse toimumist.
Võistlusklassid:
Individuaalne
- Mehed: HCP 0–12,4 HCP löögimäng, kollased tiid
- Mehed: HCP 12,5–24,4 punktimäng, kollased tiid
- Mehed: HCP 24,5–36,0 punktimäng, kollased tiid
- Naised: HCP 0–18,4 HCP löögimäng, punased tiid
- Naised: HCP 18,5–36,0 punktimäng, punased tiid
- Võistkondlik (kaks liiget) punktimäng*

*Võistkondlikus punktimängus läheb igal rajal arvesse
ühe võistkonnakaaslase parim punktitulemus.
Võistlusklassides peetakse arvestust juhul, kui
registreerub vähemalt 6 võistlejat. Kui ühte võistlusklassi registreerub vähem kui 6 võistlejat, siis tõstetakse registreerunud võistlejad automaatselt üle
teise võistlusklassi. Pro’del on lubatud osaleda
väljaspool arvestust.
Edetabeli arvestus:
Tulemuste põhjal saavad võistlejad punkte Niitvälja
Golfi edetabelisse.
Erivõistlused:
- Lähim lipule 6. rajal, naised/mehed eraldi arvestuses.
- Lähim lipule 13. rajal, ühises arvestuses.
- Pikim avalöök 18. rajal, naised/mehed eraldi arvestuses.
- Parim scratch
Reeglid:
Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi
kohalikele reeglitele ning käesoleva võistluse
juhendile. Tasatulemuste korral võidab võistleja, kellel
on madalam HCP. Kui mõlema mängija HCP on
võrdne, siis otsustab võitja loterii.

Autasustamine:
Autasustatakse võistlusklasside parimaid individuaalses arvestuses, parimat individuaalse
scratch-tulemuse tegijat ning parimat võistkonda.
Võistkondliku võistluse võitjate nimed graveeritakse
President Cup rändkarikale, mida hoitakse Niitvälja
Golfi klubihoones karikate riiulis. Auhinnalisele
kohale pretendeerivad ainult aktiivse HCP’ga mängijad.
Võistluskomitee:
Veiko Meos, Karli Kütaru, Jaanika Käärst.
Stardigrupid:
Stardigrupid moodustatakse loosimise teel.

Registreerimine:
Registreerimise tähtaeg on 11. september 2019 kell
23:55. Registreerida on võimalik Niitvälja Golfi
kodulehel (niitvaljagolf.ee) või caddiemasteris. Juhul
kui loobutakse võistlusel osalemisest peale registreerimistähtaja möödumist, tuleb sellest teada anda
e-kirja teel aadressile info@niitvaljagolf.ee. Loobumisest mitteteatamise või võistlusele mitteilmumise
korral kohustub võistleja maksma osavõtutasu
täissummas.
Lisainfo:
Osalejate nimekiri, stardijärjestus ning võistluse
tulemused avaldatakse Niitvälja Golfi kodulehel
(niitväljagolf.ee), võistluste all.

