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Võistlusjuhend

Võistluse koht:
Niitvälja Golf, Park-väljak 18 rada.

Võistluse toimumisaeg ja mänguvorm:
24.05  Löögimäng/Scramble*        järjestikused stardid 1. ja 10. tiilt
01.06  Punktimäng/ 6+6+6**         järjestikused stardid 1lt tiilt 
20.07  Punktimäng                       järjestikused stardid 1. ja 10. tiilt
31.08  Löögimäng/ Par 3                 järjestikused stardid 1lt tiilt  
07.09  HCP löögimäng               järjestikused stardid1. ja 10. tiilt 
28.09  Punktimäng             järjestikused stardid 1. ja 10. tiilt

Võistluse algus 14:00, v.a. 07.09 ja 28.09 13:00.
* Võistkonna liikmed loositakse võistluskomitee poolt.
** Mehed  6 avalööki valgetelt, 6 kollastelt ja 6 punastelt ning 
naised 6 avalööki kollastelt, 6 sinistelt ja 6 punastelt.
  
Osavõtt:
Osaleda võivad kõik golfimängijad, kes võistlussarja alguseks on 
saanud 50-aastaseks ning kellel on kehtiv World Handicap System
Handicap Index (WHS HCPI).

Osavõtutasu:
hooaja tasu 150 € (6 osavõistlust)
1 osavõistlus 29 €

Kellel puudub Niitvälja Golfi hooajaline mänguõigus, tuleb lisaks
maksta väljaku green fee 59 €. Osavõtutasu sisaldab mänguringi,
golfikäru kasutamist, 25 harjutuspalli ning võistlusjärgset kerget
toitlustamist. Osavõtutasu palume tasuda 2 päeva enne vastava
osavõistluse toimumist Eesti Golfikeskus AS arveldusarvele
IBAN: EE901010002019833007. 

Võistlusklassid:
Osavõistlused toimuvad nii individuaalses kui ka võistkondlikus 
arvestuses. Individuaalsed võistlusklassid WHS HCPI alusel on 
järgmised:
1. Mehed HCPI 0-18,4 
2. Mehed HCPI 18,5- 42
3. Naised HCPI 0-42

Mängitavad avalöögialad:
Mehed 50+ kollased tiid Naised 50+ punased tiid
Mehed 65+ sinised tiid 

 

Niitvälja Golf 50+ liiga edetabel:
50+ liiga toimub läbi hooaja ja sarjast läheb edetabeli arvestusse
nelja parima osavõistluse tulemused. Liiga edetabelit peetakse
individuaalses arvestuses kolmes võistlusklassis. Võistkondliku
võistluse puhul saavad ühe tiimi mängijad võrdse arvu punkte.  
Kui võistleja võistlusklass hooaja jooksul muutub , siis kokku-
võttes arvestatakse tema tulemus selles klassis, millises klassis
saavutatuid tulemusi läheb arvesse enim. Kui tulemusi on 
mõlemas võistlusklassis võrdselt, siis arvestatakse kokkuvõt-
vaid tulemusi selles klassis, milles võistleja hooaega alustas.

Niitvälja Golf 50+ liiga edetabeli punktid:
INDIVIDUAALSED VÕISTLUSED   VÕISTKONDLIKUD VÕISTLUSED
I koht 50 punkti  I koht kõigile         25 punkti
II koht 48 punkti  II koht kõigile 23 punkti
III koht  46 punkti jne.  II koht kõigile 21 punkti 
                
Niitvälja Golfi edetabeli arvestus:
Tulemuste põhjal saavad võistlejad punkte Niitvälja Golfi
edetabelisse.

Reeglid:
Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud
rahvusvahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele
reeglitele ning käesoleva võistluse juhendile. Erivõistlustest 
teatatakse registreerunutele enne iga osavõistluse algust. 
Võrdsete tulemuste korral saab kõrgema koha lõpuprotokollis 
parema HCP-ga mängija. Kui mõlema mängija HCP on võrdne, 
siis otsustab võitja loterii. 

Võistluskomiteel on põhjendatud juhtudel õigus käesolevasse 
juhendisse teha muudatusi. 

Autasustamine:
Osavõistlustel autasustatakse võistlusklasside kahte parimat
mängijat ning erivõistluste võitjaid. Hooaja lõpus 50+ liiga kokku-
võttes autasustatakse edetabeli kolme parimat individuaalset 
tulemust, “kuningannat/kuningat”, ehk, aktiivne osaleja sarjas, 
rohkelt saavutatud häid kohti, sõbralik, sportlik, viisakas, hea-
tahtlik ning tublimaid birdie´de ja par´de tegijat. 

Võistluskomitee:
Aivo Hommik, Merle Eenmaa.
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Registreerimine: 
Osavõistlustele palume ennast registreerida hiljemalt 2 päeva 
enne osavõistlust. Registreerida on võimalik Niitvälja Golfi 
kodulehel, võistluste alt. Pärast registreerimistähtaja 
möödumist tuleb võistlemisest loobumisest teavitada võistlus-
toimkonda. Võistleja kohustub loobumise korral maksma osa-
võtutasu. Kui võistleja loobub enne registreerimistähtaega, siis
osavõtutasu maksma ei pea.   

Lisainfo:
Osalejate nimekiri, stardijärjestus ning võistlustulemused 
avaldatakse Niitvälja Golfi kodulehel niitvaljagolf.ee, 
võistluste all.
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