
Niitvälja Golf 
Sõbrannad 2022 

Võistlusjuhend

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

Võistluse toimumisaeg ja mänguvorm:
18. mai    I osavõistlus 
  Individuaal- ja võistkondlik võistlus, punktimäng
08. juuni  II osavõistlus 
  Individuaalvõistlus, punktimäng
13. juuli  III osavõistlus 
  Individuaalvõistlus, Par 54, löögimäng
24. august IV osavõistlus 
  Individuaalvõistlus, stiilivõistlus
14. september V osavõistlus 
  Individuaalvõistlus, punktimäng
05. oktoober Hooaja lõpetamine

Võistluse algus 14:30, v.a. 14.09 kell 13:00. Järjestikused stardid
1lt ja 10lt tiilt. 

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

Osavõtutasu
hooaja tasu (5 osavõistlust) 125 €
1 osavõistlus  29 €

Võistlejatel, kellel puudub Niitvälja Golfi hooajaline mängu-
õigus, tuleb lisaks maksta väljaku green fee 59 €. 
Osavõtutasu sisaldab mänguringi, golfikäru kasutamist, 
25 harjutuspalli ning võistlusjärgset kerget toitlustamist.
Osavõtutasu palume kanda AS Eesti Golfikeskuse arveldus-
arvele IBAN: EE901010002019833007.

Võistlusklassid:
Osavõistlused toimuvad nii individuaalses kui ka võistkondlikus
arvestuses. Individuaalsed võistlusklassid WHS HCPI alusel on
järgmised:

1) Naised: HCPI 0 - 18,0 
2) Naised: HCPI 18,1 - 23,0 
3) Naised: HCPI 23,1 - 30,0 
4) Naised: HCPI 30,1 - 53 

Kui võistlusklassis on vähem kui 6 osalejat, siis on komiteel
õigus võistlusklassid liita.

Edetabeli arvestus:
Kõigi osavõistluste tulemuste põhjal koguvad võistlejad punkte 
kogu sarja koondtabelisse. Kogu sarja kokkuvõttes peetakse
arvestust neljas võistlusklassis. Sarja kokkuvõtete tegemisel
liidetakse neli parimat üksiketapi punktisummat. Kui võistleja
võistlusklass hooaja jooksul muutub, siis kokkuvõttes arvesta-
takse tema tulemus selles klassis, millises klassis saavutatud 
tulemusi läheb arvesse enim. Punktide jagamiseks reastatakse 
kõik  võistlejad ühisesse paremusjärjestusse (olenemata selles, 
kui palju võistlusklasse või võistlejaid oli konkreetsel üksikul 
võistlusel). Punkte jagatakse järgnevalt:

INDIVIDUAALSED VÕISTLUSED    VÕISTKONDLIKUD VÕISTLUSED
I koht 50 punkti  I koht kõigile 50 punkti
II koht 49 punkti  II koht  kõigile 48 punkti
III koht 48 punkti jne  III koht kõigile 46 punkti

STIILIVÕISTLUS
Osaleja kõigile 40 punkti

Lexus Ladies edetabel: 
Osalemiseks, leia endale Sõbrannad by Mammograaf sarjas 
osalejate seast golfisõbranna ja võtke osa võimalikult paljudest 
osavõistlustest. Hooaja lõpus liidetakse mõlema mängija 
Sõbrannade edetabeli nelja parima osavõistluse punktid ning 
nii selgub Lexus Ladies edetabeli võitja paar. Auhinnaks on 
mõlemale “Sõbrannale” nädalavahetus Lexusega!  

Sõbrannade paarid palume nimetada hiljemalt 9. juuniks,  saates 
e-kiri merle@niitvaljagolf.ee. Need, kes ise Sõbrannat ei leia, 
loosime komitee poolt paaridesse.

Lexus erivõistlus:
Igal osavõistlusel võetakse mõõtu Lexus erivõistlusel, mille
formaadist teavitatakse võistlejaid enne võistlust stardis.
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Reeglid:
Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud
rahvusvahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele
reeglitele ning käesoleva võistluse juhendile. Iga osavõistluse
eripärast, tingimustest ja reeglitest teavitatakse mängijaid
enne turniiri algust e-posti teel.

Võrdse tulemuse korral võidab võistleja, kellel on madalam
HCPI. Kui mõlema mängija HCPI võrdne, siis otsustab võitja
loterii.

Autasustamine:
Osavõistlustel autasustatakse võistluse parimaid ning eri-
võistluste võitjaid. Kogu sarja edetabeli võitjate autasustamine
toimub Sõbrannade lõpupeol.

Võistluskomitee:
Ulvi Ingver, Merle Eenmaa.
Võistluskomiteel on põhjendatud juhtudel õigus käesolevasse
juhendisse teha muudatusi. 

Registreerimine:
Osavõistlusele palume ennast registreerida hiljemalt kaks
päeva enne osavõistlust. Registreerida on võimalik Niitvälja 
Golfi kodulehel niitvaljagolf.ee. Juhul kui loobutakse võistlusel 
osalemisest peale registreerimistähtaja möödumist, tuleb 
sellest teada anda e-posti aadressile info@niitvaljagolf.ee. 
Loobumisest mitteteatamise või võistlusele mitteilmumise 
korral kohustub võistleja maksma osavõistluse osavõtutasu 
täissummas.

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


