
Võistluse koht ja aeg: 
Niitvälja Golf, Park-väljak, 3.-5. juuli 2020.

Mänguvorm: 
54-rajaline löögimänguvõistlus, järjestikused stardid.

Osavõtt: 
Amatöörklassides võivad osaleda kõik golfimängijad, kes 
omavad WHS HCPI-d. Meeste ja meesseeniorite klassis 
osalemiseks peab HCPI olema 18 või parem. Naiste ja nais-
seeniorite klassis osalemiseks peab HCPI olema 28 või parem. 

Niitvälja Karika tulemused kuuluvad R&A World Amateur Golf 
Rankingu arvestusse ja annavad WAGR punkte.

Osavõtutasu: 160 eurot
Niitvälja mängija 100 eurot     
Majutusega pakett 260/330 eurot
(sisaldab majutust, 3 ööd kaheses toas/ üheses toas)

Harjutusringi green fee on 45 eurot Harjutusringe saab mängida 
etteregistreerimisega ajavahemikul 29.06-2.07.
Osavõtutasu saab maksta Niitvälja caddiemaster’isse või AS 
Eesti Golfikeskuse pangaarvele IBAN: EE901010002019833007 
(SEB), selgituseks märkida võistleja nimi ja „Karikas 2020”.

Osavõtutasu sisaldab igal võistluspäeval:
- piiramatut arvu harjutuspalle võistluspäevadel (3.-5.07) 
- võistlemist Niitvälja Karikal;
- lõunasööke ning karastusjooke, puuvilju ja suupisteid rajal;
- golfikärude kasutamist;
- saunade kasutamist.

Võistlusklassid:  
Professionaalid - valged tiid.
Mehed (mehed ja mehed Mid-Am) -  valged tiid.
Mehed Mid-Am - valged tiid (esimese võistluspäeva seisuga 
peab võistleja vanus olema vähemalt 30 aastat).
Meesseeniorid - kollased tiid (esimese võistluspäeva seisuga 
peab võistleja vanus olema vähemalt 50 aastat).
Naised -  sinised tiid.
Naisseeniorid - punased tiid (esimese võistluspäeva seisuga 
peab võistleja vanus olema vähemalt 50 aastat).

Võistlusel saab osaleda maksimaalselt 144 võistlejat. Juhul kui 
registreerub rohkem võistlejaid, siis langetab võistluskomitee 
otsuse eelistades madalama händikäpiga mängijaid. Võislus-
komitee jätab endale õiguse teha muudatusi võistlusgruppides 
ning osalejate arvus. Kui võistlusklassis on vähem kui 8 
registreerujat, on komiteel õigus võistlusklassid liita või 
võistlusklass ära jätta. 

Registreerumine: 
Registreerumistähtaeg on 29.06.2020 kell 12:00. Registreeruda 
saab Niitvälja caddiemaster’is telefonil +372 678 0454, e-posti 
teel aadressil info@niitvaljagolf.ee või www.niitvaljagolf.ee 
võistluste menüüst. Lõplik osalejate nimekiri ja stardinimekiri 
saadetakse kõikidele osalejatele 30. juunil e-postiga ning 
avaldatakse Niitvälja Golfi kodulehel.

Edetabeli arvestus: 
Tulemuste põhjal saavad võistlejad punkte Niitvälja Golf edeta-
belisse.

Ajakava:
Reede, 3. juuli
al. 7:00 võistlejate registreerimine, harjutusalade avamine   
al. 8:00 esimene võistlusring
al. 11:00 võistlusringijärgne toitlustus klubimaja restoranis    
21:00 järgmise päeva tiiaegade avalikustamine niitvaljagolf.ee 
lehel

Laupäev, 4. juuli
al.  7:00 võistlejate registreerimine, harjutusalade avamine
al.  8:00 teine võistlusring
al. 11:00 võistlusringijärgne toitlustus klubimaja restoranis    
21:00 finaalringi tiiaegade avalikustamine niitvaljagolf.ee lehel

Pühapäev, 5. juuli
al. 7:00 võistlejate registreerimine, harjutusalade avamine
al. 8:00 kolmas võistlusring
al. 11:00 võistlusringijärgne toitlustus klubimaja restoranis    
al. 17:00 auhinnatseremoonia, võistluste lõpetamine

Reeglid:
Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvusva-
helistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele reeglitele ning 
käesoleva võistluse juhendile.
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Stardiajad ja grupid: 
Avapäeval lähetatakse võistlusklassid rajale kolmeliikmelistes 
gruppides: naisseeniorid, naised seejärel meesseeniorid ja 
seejärel  mehed mid-amatöörid, mehed ja pro’d. Teisel päeval 
on gruppide järjestus sama, kuid starditakse esimese päeva 
pööratud järjestuses. 

Cut: 
Kolmandale võistluspäevale pääsevad kõikidest võistlusklas-
sidest kahe päeva tulemuste paremusjärjestuse alusel 3/5 
mängijatest. Viimasel päeval koostatakse kolmeliikmelised 
võistlusgrupid mängijate 36 raja löögitulemuste põhjal. Parema 
tulemuse väljamänginud grupid stardivad hiljem. 

Viigiliste olukordade lahendamine: 
Juhul kui esimest kohta jääb võrdse tulemusega jagama kaks 
või enam võistlejat, korraldatakse neile vahetult peale 
tulemuste selgumist võistluskomitee poolt määratud radadel  
sudden-death-formaadis play-off. Selle võidab mängija, kelle 
löögitulemus on pärast play-off raja läbimist kõige väiksem. 
Suurima arvu lööke sooritanud mängija jääb play-off’is 
viimaseks. Muudel juhtudel selgitatakse võrdsete tulemuste 
korral paremusjärjestus põhimõttel parem väljaku viimane  36, 
18, 9, 6, 3 ,1 rada. Kui sellegi poolest jääb viik püsima, otsusta-
takse parem tulemus loosi teel. 

Autasustamine: 
Autasustatakse iga võistlusklassi parimat mängijat ja runner-up´i. 
Parima meeste, naiste ning pro klassi tulemuse tegija nimi, 
graveeritakse Eesti vanimale karikale. Pro klassi võitja saab 
auhinnaraha 2000 eurot ning runner-up 1000 eurot.

Võistluskomitee: 
Võistluse peakohtunik Ramil Pärdi, abikohtunik Anu Kendra, 
Aivar Riimets ja Veronika Bogdanova. Võistluskomiteel on õigus 
erandkorras teha muudatusi võistlusjuhendisse.

Lisainfo: 
Juhul, kui loobutakse võistlusel osalemisest peale registreerim-
istähtaja möödumist, tuleb sellest teada anda e-posti teel 
aadressile info@niitvaljagolf.ee. Loobumisest mitteteatamise või 
võistlusele mitteilmumise korral kohustub võistleja maksma 
osavõtutasu täissummas.

Lisainfo: info@niitvaljagolf.ee / +372 678 0454


