
Niitvälja Golf 
Avavõistlus 2022  

Võistlusjuhend

Võistluse koht ja aeg:
Niitvälja Golf, Park-väljak, laupäev, 23. aprill, ühisstart kell 12:00.

Osavõtt:
Osalema on oodatud kõik Niitvälja Golfiklubi liikmed ning kutsetega
külalisvõistlejad, kellel on kehtiv World Handicap System Handicap 
Index (WHS HCPI). Maksimaalne osalejate arv on 108. 
Üleregistreerimisel arvestatakse registreerumise ajalist järjekorda.  

Osavõtutasu: 79 €
Võistlejatel, kellel puudub Niitvälja Golfi hooajaline mänguõigus,
tuleb lisaks maksta väljaku green fee 59 €. Osavõtutasu sisaldab 
võistlusringi, golfikäru kasutamist, 25 harjutuspalli, auhindu, 
üllatusi rajal ning pidulikku hooaja avaüritust klubimaja restoranis 
T19 Resto. 

Osavõtutasu palume kanda MTÜ Niitvälja Golfiklubi
arveldusarvele IBAN: EE901010052004625005 SEB pangas, 
hiljemalt 18.04.2022 kell 23:55.

Mänguvorm ja võistlusklassid:
Võistkondlik punktimäng Scramble formaadis. Võistkond koosneb 
kahest mängijast. Kui võistleja HCPI on suurem kui 24, siis tulemuste 
arvutamisel arvestatakse mängija HCPI´ks 24.

Mängitavad avalöögialad:
1) Mehed - kollastelt tiidelt
2) Naised - punastelt tiidelt

Erivõistlused:
- Lähim lipule 6. rajal, ühises arvestuses
- Pikim avalöök 18. rajal, mehed/naised eraldi arvestuses
- Parim scratch, mehed/naised eraldi arvestuses

Lähim lipule mõõdetakse griinil asetseva palli taha asetatud märgist
augu servani. 

Pikim avalöögipikkus on palli kaugus avalöögiala tiitähistest pallini. 
Arvesse läheb löök, mis on püsima jäänud mängitava raja fairway’l 
või  sama kõrgusega või madalama kõrgusega niidetud raja osal 
(lisaks siis foregreen, green).

Scramble reeglid:
Mõlemad mängijad sooritavad avalöögi avalöögialalt ja pärast 
avalööki valib võistkond oma hinnangul parimas kohas oleva 
palli. Palli asukoht tähistatakse ja valitud palli lööja mängib 
esimesena valitud palli tema asetsemise kohast. Seejärel 
kukutab võistkonna teine mängija palli maksimaalselt ühe 
kepipikkuse kaugusele tähistatud kohast, kuid mitte lähemale 
lipule ning mitte parendades palli asukohta. Ehk juhul, kui esi-
algne pall on rahvis, siis tuleb ka teine pall kukutada rahvi, sama 
kehtib ka foregreen’ile kukutamise kohta (bunkris võib palli ase-
tada, ei pea kukutama). Edasine mäng jätkub selliselt, et mõle-
mad mängijad mängivad oma palliga mängu raja lõpuni kuni 
pall on augus. Arvesse läheb igal rajal parema punktimängu 
tulemuse mänginud võistkonnaliikme tulemus.

Reeglid:
Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvus-
vahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele reeglitele 
ning käesoleva võistluse juhendile. Tasatulemuste korral võidab 
võistkond, kellel on madalam HCPI. Kui HCPI on võrdne, siis 
otsustab võitja loterii. Võistluskomiteel on põhjendatud juhtu-
del õigus teha käesolevasse juhendisse muudatusi.

Autasustamine:
Autasustatakse võistkondliku punktimängu parimat tulemust  
ja runner-up’i ning erivõistluste võitjaid.

Registreerimine:
Registreerumise tähtaeg on 18.04.2022 kell 23:55. Registreeru-
da on võimalik Niitvälja Golfi kodulehel, võistluste all. Pärast 
registreerimistähtaja möödumist, tuleb võistlemisest loobumise
korral teavitada võistlustoimkonda. Võistleja kohustub loobu-
mise korral maksma osavõtutasu. Kui võistleja loobub enne 
registreerimistähtaega, siis osavõtutasu maksma ei pea.

Võistluskomitee:
Aivar Riimets, Merle Eenmaa.

Lisainfo:
Osalejate nimekiri, stardijärjestus ja võistluse tulemused aval-
datakse Niitvälja Golfi kodulehel, võistluste all.

 
   

 
                                                                 
 


