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Juba kuuendat korda on meil võimalus koostöös Eesti Kaitseväe ja Carolin Illenzeeri fondiga koguda President 
Cupi kaudu raha heategevuseks, toetades teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste 
laste haridusteed ja nende huvitegevust. Selleks, et saaksid anda oma panuse, tuleb Sul osaleda President Cupil 
või soetada omale heategevuslik golfipall. President Cupi iga võistleja osalustasust annetame 15 eurot heatege-
vuseks. Lisaks toimuvad radadel mitmed erivõistlused, mille käigus kogutud tulu läheb samuti annetusena fondile. 
Heategevuslikke golfipalle saab jooksvalt soetada Niitvälja Golfi caddiemasterist. Ühe palli maksumus on 15 eurot. 
Pärast President Cupi lõpetamist, tõuseb Õhuväe helikopter Niitvälja harjutusgriini kohale ja kukutab alla kõik 
soetatud golfipallid. Auku läinud (või augule kõige lähemal asuva) palli omanik saab Eesti Kaitseväe poolt kingi-
tuseks helikopteri lennu Niitvälja kohal. 

Võistluse koht ja aeg:
Niitvälja Golf, Park-väljak, pühapäev, 13. september,
ühisstart kell 10:00.

Osavõtt:
Osaleda võivad kõik golfimängijad, kellel on kehtiv World
Handicap System Handicap Index (WHS HCPI). Maksimaalne 
osalejate arv on 108. Üleregistreerimisel eelistatakse Niitvälja
Golfiklubi liikmeid, President Cupile kutsutud külalisi ning
arvestatakse registreerumise ajalist järjekorda võistlusele
registreerimisel.

Osavõtutasu: 65 €
Võistleja, kellel puudub Niitvälja Golfi hooajaline mänguõigus, 
tuleb lisaks maksta väljaku green fee 55 €. Osavõtutasu sisaldab 
heategevuslikku golfipalli (väärtus 15 €), mänguringi, golfikäru 
kasutamist, 25 harjutuspalli ning võistlusjärgset toitlustamist. 
Osavõtutasu palume kanda MTÜ Niitvälja Golfiklubi arveldus-
arvele IBAN: EE901010052004625005 SEB pangas, hiljemalt
11. septembriks 2020 kell 23:55.

Võistlusklassid:
Võistlus toimub järgmistes võistlusklassides:
1) Mehed: HCP 0–12,4  HCP löögimäng, kollased tiid
2) Mehed: HCP 12,5–24,4  Punktimäng, kollased tiid
3) Mehed: HCP 24,5–36,0  Punktimäng, kollased tiid
4) Naised: HCP 0–18,4  HCP löögimäng, punased tiid
5) Naised: HCP 18,5–36,0  Punktimäng, punased tiid
6) Võistkondlik (kaks liiget) Punktimäng*

*Võistkondlikus punktimängus läheb igal rajal arvesse ühe 
võistkonnakaaslase parim punktitulemus.

Erivõistlused:
SNCO - Lähim lipule 2. rajal, naised/mehed eraldi arvestuses.
NATO ERI - Lähim lipule 13. rajal, naised/mehed eraldi.
T19 RADA - Pikim avalöök 10. rajal, naised/mehed eraldi.
SAKU RADA - Pikim avalöök 18. rajal, naised/mehed eraldi. 
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 HCPI. Kui mõlema 
mängija HCPI on võrdne, siis otsustab võitja loterii. Võistlus-
komiteel on põhjendatud juhtudel õigus käesolevasse
juhendisse teha muudatusi. 

Edetabeli arvestus:
Tulemuste põhjal saavad võistlejad punkte Niitvälja Golfi 
edetabelisse.

Autasustamine:
Autasustatakse iga võistlusklassi kolme parimat mängijat
ja erivõistluse võitjaid. Võistkondliku võistluse võitjate 
nimed graveeritakse President Cup rändkarikale, mida 
hoitakse Niitvälja Golfi klubihoones karikate riiulil.
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Võistluskomitee:
Aivar Riimets, Merle Eenmaa ja kohtunik Karli Kütaru.

Registreerumine:
Registreerimise tähtaeg on kolmapäev, 9. september 2020 
kell 23:55. Registreerida on võimalik Niitvälja Golfi
kodulehel (niitvaljagolf.ee), võistluste alt. Pärast registreeri-
mistähtaja möödumist, tuleb võistlemisest loobumisest 
teavitada võistlustoimkonda. Võistleja kohustub loobumise
korral maksma osavõtutasu. Kui võistleja loobub enne
registreerimistähtaega, siis osavõtutasu maksma ei pea. 

Stardigrupid:
Stardijärjestus moodustatakse loosimise teel ja avaldatakse 
hiljemalt 11. september 2020 Niitvälja Golfi kodulehel 
www.niitvaljagolf.ee, võistluste all.


