
Noortetuur 2020 

Võistlusjuhend
Võistluse koht ja aeg:
15. juuni, 6. juuli, 27. juuli, 3. august ja 24. august 2020.
Niitvälja Golfi Park-väljak, 18 ja 9 rada, järjestikused stardid 
alates 12:00. Niitvälja Golfi PAR20-väljak, 5 rada, järjestikused 
stardid alates 14:00. 

Osavõtt:
Kuni 21-aastased võistlejad, kellel on kehtiv World Handicap 
System Handicap Index (WHS HCPI). Klubiga liitumise info leiab 
Niitvälja Golfi kodulehelt (niitvaljagolf.ee), Klubi alt. 

Osavõtutasu: 
Niitvälja Golfiklubi liikmed/trennilapsed 9 €. Külalisvõistleja 15 €.
Osavõtutasu sisaldab mänguringi, golfikäru kasutamist, 25 harju-
tuspalli, Saku ja Kalevi poolt võistlejatele rajale kaasa jooki ja 
kommi, võistlusjärgset kerget toitlustamist ning auhindu. 
Külalisvõistleja, kellel puudub Niitvälja Golfi hooajaline mängu-
õigus, tuleb lisaks maksta väljaku green fee 20 € kui võisteldakse 
Park-väljaku 18 raja klassis.

Osavõtutasu palume tasuda enne vastava osavõistluse toimumist
AS Eesti Golfikeskus arveldusarvele IBAN: EE901010002019833007. 

Võistlusklassid ja mänguvorm:
1) PAR20 lapsed, poisid ja tüdrukud (HCPI 36-54), löögimäng, 
PAR20 Nike lastetiid, 5 rada.
2) PAR20, poisid ja tüdrukud (HCPI 36-54), löögimäng, 
PAR20 punased tiid, 5 rada.
3) Park 9 rada, poisid ja tüdrukud (HCPI 36-54), punktimäng,
punased tiid. 
4) Park 18 rada, tüdrukud (HCPI 0-44), HCP löögimäng,
punased tiid.
5) Park 18 rada, poisid (HCPI 0-44), HCP löögimäng
kollased tiid.
Võistlejad määratakse võistluskomitee poolt võistlusklassidesse
vanuse ja mänguoskuse põhjal.

Edetabeli arvestus:
Tulemuste põhjal saavad võistlejad punkte Niitvälja Nike 
Noortetuur 2020 edetabelisse. Hooaja jooksul arvestame 
edetabelisse 4 parima osavõistluse punktid. 
Osavõistlustel jagatakse punkte järgnevalt: I koht 50 punkti, 
II koht 45 punkti, III koht  42, IV koht 40, V koht 38 punkti jne. 
Võrdsete lõpp-punktide korral võidab rohkematel osavõistlu-
stel osalenud võistleja, sealt edasi rohkem esikohti teeninud 
mängija.

Edetabelit peetakse järgmistes klassides:
- PAR20 lastetiid
- PAR20
- Park 9 rada
- Park 18 rada, tüdrukud
- Park 18 rada, poisid
- Park 18 rada, tüdrukud scratch*
- Park 18 rada, poisid scratch*
*Scratch - löögimängu tulemus mängija HCP-d arvestamata.

Reeglid:
Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud
rahvusvahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele
reeglitele ning käesoleva võistluse juhendile. Park-väljakul 
võrdse tulemuse korral võidab võistleja, kellel on madalam HCPI.
Kui mõlema mängija HCPI on võrdne, siis otsustab võitja loterii.
PAR20-väljakul 5 raja võrdse tulemuse korral otsustab võidu 
väljaku viimase nelja raja parem tulemus (rajad 5, 4, 3 ja 2). 
Kui ka siis on tulemus võrdne, otsustab võidu väljaku viimase 
kolme, seejärel kahe ja seejärel viimase raja tulemus. Juhul kui 
ka siis on tulemus võrdne, otsustab võitja loterii.

PAR20-väljakul ja Park-väljakul 9 raja võistlusel on rajal ette 
antud maksimum löökide arv 10 lööki. Kui maksimum löökide 
arv on täis, tuleb pall üles võtta, tulemuskaardile läheb kirja 
10 lööki ning mängija suundub järgmisele rajale.
Kädid (võistleja saatja/nõustaja rajal) on lubatud lastele 
vanuses kuni 12 aastat. 

Autasustamine:
Osavõistlustel autasustatakse iga võistlusklassi kolme parimat. 
Hooaja lõpus autasustatakse edetabeli võistlusklasside kolme 
parimat. Kõik võistlejad saavad magusa üllatuse Kalevilt. 

Võistluskomitee:
Aivar Riimets, Merle Eenmaa, Hanna-Maria Tammo.

Registreerumine:
Hiljemalt 2 päeva enne osavõistlust. Registreeruda on võimalik 
Niitvälja Golfi kodulehel (niitvaljagolf.ee), võistluste alt või 
caddiemaster’is. Juhul kui loobutakse võistlusel osalemisest, 
tuleb sellest teada anda e-posti aadressile info@niitvaljagolf.ee. 
Loobumisest mitteteatamise või võistlusele mitteilmumise 
korral kohustub võistleja maksma osavõtutasu täissummas.

Stardigrupid: stardigrupid moodustatakse loosimine teel.

 
   

 
           

 

Niitvälja Nike 


