
Niitvälja Golf 
Roheline Karikas 2022 

Võistlusjuhend

Osavõtt:
Võistlussari on mõeldud alustavatele golfimängijatele, 
HCPI 36-54. Osalema on oodatud võistlejad, kellel on kehtiv 
World Handicap System Handicap Index (WHS HCPI) või kellel
on Niitvälja Golfiklubi kandidaatliikme staatus. Võistlusel osa-
lemine aitab leida uusi golfisõpru, saada kirja hcp tulemus
(general play), kogeda põnevust võistlemisel ning ühtlasi 
arendada oma golfimängu oskusi!

Võistluse koht:
Niitvälja Golf, Park-väljaku 9 rada.

Võistluse toimumisajad:
I osavõistlus:  23.05 kell 16:00  
II osavõistus:  13.06 kell 16:00 
III osavõistlus:  18.07 kell 16:00 
IV osavõistlus:  08.08 kell 16:00 
V osavõistlus:  19.09 kell 15:00

Mänguvorm:
Punktimäng individuaalses ja võistkondlikus arvestuses. Iga
stardigrupi (flight) mängijad kuuluvad ühte võistkonda. Võist-
kondlikus arvestuses läheb igal rajal arvesse parima punkti-
mängu tulemuse mänginud võistkonnaliikme tulemus. 

Osavõtutasu: 30 €
Võistleja, kellel puudub Niitvälja Golf hooajaline mänguõigus, 
tuleb lisaks maksta väljaku  9 raja green fee 25 €. Osavõtutasu 
sisaldab mänguringi, golfikäru kasutamist, 25 harjutuspalli ning 
võistlusjärgset  kerget toitlustamist. 
Osavõtutasu palume tasuda enne vastava osavõistluse toimu-
mist AS Eesti Golfikeskus arvelduskontole: 
EE901010002019833007.

Võistlusklassid ja mängitavad avalöögialad:
Mehed ja naised mängivad punastelt tiidelt. Kui mehe HCPI 
langeb sarja jooksul madalamaks kui 36, mängib osaleja järgmis-
tel osavõistlustel kollastelt tiidelt.

Erivõistlused:
- Lähim lipule 6. rajal, ühises arvestuses
- Pikim avalöök 7. rajal, naised/mehed 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
fairwayl või sama kõrgusega või madalama kõrgusega niidetud
raja osal (lisaks siis foregreen, green). 

 

 
 

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

Mängutempo hoidmiseks on igal rajal ette antud maksimum 
löökide arv: Par 3 - maksimaalselt 9 lööki, Par 4 - maksimaalselt 
10 lööki ja Par 5 - maksimaalselt 11 lööki. Kui maksimum löökide
arv on täis, tuleb pall üles võtta, tulemuskaardile märgitakse
kriips ning mängija suundub järgmisele rajale. 

Autasustamine:
Osavõistlustel autasustatakse iga võistlusklassi kolme parimat ja 
parimat võistkonda ning erivõistluste võitjaid. Hooaja lõpus 
autasustatakse edetabeli võistlusklasside kolme parimat. 

Võistluskomitee:
Aivar Riimets, Anne Metsis ja Merle Eenmaa.

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

Edetabeli arvestus:
Tulemuste põhjal saavad võistlejad punkte Niitvälja Golfi 
Roheline Karikas 2022 edetabelisse. Hooaja jooksul arvestame
edetabelisse  kolme parima osavõistluse punktid. Edetabelit 
peetakse võistlustel saadud Stableford punktide alusel. Iga 
võistluse eest läheb mängijale edetabelisse tema sellel võistlusel 
saadud punktide summa. Hooaja lõpuks võidab edetabeli mängija, 
kellel on kõige rohkem punkte. Hooaja lõpus saavad võistlusklassi-
de kolm parimat mängijat auhinna. Võrdse tulemuse korral võidab
võistleja, kellel on madalam HCPI. Kui mängijate HCPI on võrdne,
siis otsustab võitja loterii.

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