
Niitvälja Golf 
Võistkondlik võistlussari 2020 

Võistlusjuhend

Võistluse koht ja aeg:
Niitvälja Golf, Park-väljak. Ajavahemik 01.07-11.10.2020.

Osavõtt:
Osaleda võivad kõik golfimängijad, kellel on kehtiv World 
Handicap System Handicap Index (WHS HCPI). 

Osavõtutasu:
Võistlussarja ühekordne tasu 20 €  võistleja + superfinaal 40 € 
Niitvälja Golf Scramble 2020 osavõtutasu. Võistleja, kellel 
puudub Niitvälja Golfi hooajaline mänguõigus, tuleb lisaks 
maksta väljaku green fee 49 €. 

Võistkond:
Ühes võistkonnas võib olla 4-6 inimest. Kohe ei pea kõigi 6 
inimese nime registreerima. Esimese osavõistluse tarvis on 
vaja registreerida 4 võistkonna liiget ning võistkonna nimi. 
Kaks liiget saab lisada vastavalt vajadusele hiljem.  

Mänguvorm:
Iga osavõistlus erinev mänguvorm - võistkondlik punktimäng, 
võistkondlik  HCP löögimäng ja Scramble.

Osavõistlused:
Iga võistkond saab ise valida päeva ja kellaaja millal osavõistlust 
mängida soovitakse (v.a. finaal). Osavõistlust võib mängida
piiramatu arv kordi osavõistluseks määratud ajaperioodi jooksul. 
Arvesse läheb võistkonna poolt mängitud parim tulemus.

Juuli: Võistkondlik punktimäng 
Osavõistlust saab mängida 1.-31.07.2020. Kuni 4 mängijat 
mängivad punktimängu. Igal rajal läheb arvesse üks (parim) 
tulemus meeskonna kohta.
 
August:  Võistkondlik  HCP löögimäng
Osavõistlust saab mängida 1.-31.08.2020. Kuni 4 mängijat 
mängivad HCP löögimängu. Igalt rajalt läheb meeskonna 
arvestusse raja parim HCP löögimängu tulemus. 

September: Scramble 
Osavõistlust saab mängida 1.-30.09.2020. Võistkonnale arvu-
tatakse mängijate HCPI alusel võistkonna PHCP. Kõik mängijad 
sooritavad avalöögi avalöögialalt ja pärast avalööki valib 
võistkond oma hinnangul parimas kohas oleva palli. Palli asu-
koht tähistatakse ja palli lööja mängib esimesena valitud palli 
tema asetsemise kohast. Seejärel sooritavad ülejäänud kolm
mängijat teise löögi ning valivad jällegi välja parima palli. 

 
 

Sedasi mängitakse seni, kuni pall on augus. Mängitakse löögi-
mängu formaadis neljaliikmelistes võistkondades. Võistkond 
peab valima vähemalt kolm avalööki igalt võistkonna liikmelt.

Finaal: 
Võistlussarja superfinaaliks on 11.10.2020 Niitvälja Golf Scramble.

Reeglid:
Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvus-
vahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele reeglitele 
ning käesoleva võistluse juhendile. 

Mängitavad avalöögialad:
- Mehed: kollastelt tiidelt
- Naised: punastelt tiidelt 

Edetabel:
Osavõistluste alusel peetakse edetabeli arvestust.

Autasustamine ja lõpetamine:
Autasustatakse iga osavõistluse parimat võistkonda, finaal-
võistluse kolme parimat võistkonda ning edetabeli kahte parimat. 
Eriauhind ootab ees ka parimat Niitvälja Golfi toetaja võistkonda. 

Autasustamine toimub 11. oktoobril 2020 superfinaali järgsel 
pidulikul auhinnatseremoonial.

Võistluskomitee:
Aivar Riimets, Veronika Bogdanova, Merle Eenmaa.

Registreerumine:
Registreerumise tähtaeg on 20. juuli 2020 kell 23:55. 
Registreeruda on võimalik Niitvälja Golfi kodulehel 
(niitvaljagolf.ee) või caddiemasteris.
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Niitvälja Golf 
Võistkondlik võistlussari 2020 

Võistlusjuhend - August
Võistluse koht ja aeg:
Niitvälja Golf, Park-väljak. Ajavahemik 01.08 - 31.08.2020.

Osavõtt:
Osaleda võivad kõik golfimängijad, kellel on kehtiv World 
Handicap System Handicap Index (WHS HCPI). 

Mänguvorm:
Augustikuu osavõistluse mänguvormiks on võistkondlik 
HCP löögimäng.

Võistkond:
Ühes võistkonnas võib olla 4-6 inimest. Teise osavõistluse
HCP löögimängu võistlusringile saab minna 2-4 võistkonna liiget.

Mängitavad avalöögialad:
- Mehed: kollastelt tiidelt
- Naised: punastelt tiidelt

Võistlusring:
Võistlusring tuleb enne mängu registreerida caddiemasteris. 
Igal rajal läheb arvesse parim hcp löögimängu netotulemus 
võistkonna kohta. Võistkonnas võib olla kuni 6 liiget, aga 
mängima saab korraga ühest võistkonnast minna kuni 4 inimest.

Näide: mängitakse Park-väljaku esimest rada 
(Par 4, S.I.14).
Mängija A, PHCP 0, mängib rajal 4 lööki. Mängija neto tulemus 
on 4 lööki.
Mängija B, PHCP 9, mängib rajal 5 lööki. Mängija neto tulemus 
on 5 lööki.
Mängija C, PHCP 18, mängib rajal 6 lööki. Mängija neto tulemus 
on. 5 lööki.
Mängija D, PHCP 36 mängib rajal 5 lööki. Mängija neto tulemus 
on 3 lööki.

Võistkond sai esimese raja eest kirja Mängija D tulemuse ehk 
3 lööki. Nii mängitakse läbi 18 rada. 

  

 
 

Võistkondliku hcp löögimängu saab mängida piiramatu arv kordi 
(lisatasu maksmata) kuni 31. august 2020 k.a.

Näide :
Esimene mänguring oli võistkonna hcp löögimängu neto tule-
museks 72 lööki. Kui võistkond soovib tulemust parandada, siis 
on seda võimalik teha kuni augusti lõpuni. Kui järgmine kord 
mängitakse välja kehvem tulemus (näiteks 74 lööki), siis jääb 
kehtima esimese mänguringi tulemus. Kui järgmine kord mängi-
takse aga välja parem tulemus (näiteks 68 lööki), siis läheb kirja 
72 löögi asemele 68 lööki. Järgmist mänguringi ei pea tingimata 
mängima samad neli võistkonna liiget. Kuna võistkonnas võib 
olla kuni 6 mängijat, siis võib järgmise mänguringi tarvis kokku 
panna teistest võistkonna liikmetest koosneva mängugrupi.

Edetabel:
Osavõistluste alusel peetakse edetabeli arvestust.

1. koht 50 punkti
2. koht 45 punkti
3. koht 42 punkti
4. koht 40 punkti
5. koht 38 punkti
6. koht 36 punkti
jne.
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