
Võistluse koht ja aeg: 
Niitvälja Golf, Park-väljak, laupäev, 23. november 2019. 
Sõltuvalt osalejate arvust kas ühisstart kell 11:00 või 
stardid 1. ja 10. tiilt või järjestikused stardid 1. tiilt.

Osavõtt:
Osaleda võivad kõik golfimängijad, kellel on aktiivne 
händikäp. Maksimaalne osalejate arv 96.

Osavõtutasu:  25 €
Võistleja, kellel puudub Niitvälja Golf hooajaline mängu-
õigus, tuleb lisaks maksta väljaku green fee. Osavõtutasu 
sisaldab mänguringi, golfikäru kasutamist, 25 harjutus-
palli, auhindu ning võistlusjärgset kerget toitlustamist. 

Osavõtutasu palume kanda AS Eesti Golfikeskuse arvel-
dusarvele IBAN: EE901010002019833007 või maksta 
caddiemaster’ile hiljemalt 2 päeva enne vastava võistluse 
toimumist.

Võistlusklassid:
Kaks võistlusklassi EGA HCP alusel, individuaalne arves-
tus.
1) Naised: HCP 0-36 punktimäng, punased tiid
2) Mehed: HCP 0-36 punktimäng, kollased tiid
Kui võistlusklassis on vähem kui 6 osalejat, on komiteel 
õigus võistlusklassid liita. 

Erivõistlused: 
- Pikim avalöök 18. rajal, naised/mehed eraldi arvestuses.
- Parim scratch, naised/mehed ühises arvestuses.

Ajakava: 
Alates 10:00 võistlejate registreerimine, range on avatud
11:00 ühisstart Park-väljakul
15:00 soe supp klubihoones, saun
15:40 autasustamine

Reeglid: 
Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud 
rahvusvahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele 
reeglitele ja käesoleva võistluse juhendile. 
Võrdse tulemuste korral võidab võistleja, kellel on mada-
lam HCP. Kui HCP on võrdne, siis otsustab võitja loterii. 

Autasustamine: 
Autasustatakse mõlema võistlusklassi kolme parimat 
mängijat ja erivõistluse võitjaid.

Võistluskomitee: 
Jaanika Käärst, Aivar Riimets.

Registreerimine: 
Registreerimise tähtaeg on 21. november 2019 kell 
23:55. Registreerida on võimalik Niitvälja Golfi kodu-
lehel www.niitvaljagolf.ee või caddiemasteris. 
Pärast registreerimistähtaja möödumist tuleb võistlemi-
sest loobumisest võistlustoimkonda teavitada. Võistleja 
kohustub loobumise korral maksma osavõtutasu, välja 
arvatud juhul kui loobumine on mõjuva põhjuse tõttu ja 
tõendatud (nt haiguse puhul arstitõend) või kui võistleja 
leiab enda asemele teise mängija. Kui võistleja loobub 
enne registreerimistähtaega, siis osavõtutasu maksma ei 
pea.

Stardigrupid: 
Stardigrupid moodustatakse loosimise teel.

Lisainfo: 
Osalejate nimekiri ja stardijärjestus avaldatakse päev enne 
võistlust kella 18:00ks Niitvälja Golfi kodulehel, võistluste 
all. 
Kui temperatuur langeb miinuskraadidesse, siis jääb 
võistlus ära. Anname sellest teada võistlusele eelneva 
päeva õhtul läbi Niitvälja Golfi kodulehe ja Facebook’i. 
Samuti saadame registreerunutele läbi Golfboxi e-kirja.
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