
Niitvälja Golf 
Captain’s Challenge 2022 

Võistlusjuhend
Võistluse koht ja aeg:
Niitvälja Golf, Park-väljak, reede 8. juuli, ühisstart kell 10:00.

Osavõtt:
Osaleda võivad kõik Niitvälja Golfiklubi liikmed, kellel on kehtiv
World Handicap System Handicap Index (WHS HCPI). 
Maksimaalne osalejate arv on 104. Üleregistreerimisel eelista-
takse Niitvälja Golfiklubi koduklubi liikmeid, kapteni kutsutud 
külalisi ning arvestatakse registreerumise ajalist järjekorda. 

Osavõtutasu: 59 €
Võistlejatel, kellel puudub Niitvälja Golf hooajaline mänguõigus, 
tuleb lisaks maksta väljaku green fee 59 €. Osavõtutasu sisaldab
mänguringi, golfikäru kasutamist, 25 harjutuspalli, auhindu ning 
võistlusjärgset toitlustamist. 

Osavõtutasu palume kanda MTÜ Niitvälja Golfiklubi arveldus-
arvele IBAN: EE901010052004625005 SEB pangas, hiljemalt 
6. juuli 2022 kell 23:55.
 
Võistlusklassid:
Võistlus toimub järgmistes võistlusklassides WHS HCPI alusel: 
Mehed: HCPI 0 – 9,9  HCP löögimäng, kollased tiid
Mehed: HCPI 10,0 – 19,9  HCP löögimäng, kollased tiid
Mehed: HCPI 20,0 – 30  Punktimäng, kollased tiid
Naised: HCPI 0 – 15,0  HCP löögimäng, punased tiid
Naised: HCPI 15,1 – 30,0  Punktimäng, punased tiid

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

Erivõistlused:
- Kaptenist lähemale lipule 2. rajal, ühises arvestuses.
- Kaptenist lähemale lipule 6. rajal, ühises arvestuses.
- Pikim avalöök 18. rajal, naised/mehed eraldi arvestuses.
- Lähim lipule 13. rajal, mehed/naised eraldi arvestuses
- Parim scratch, naised/mehed eraldi arvestuses.

Reeglid:
Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvus-
vahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele reeglitele 
ning käesoleva võistluse juhendile. 

Parima löögimängutulemuse (parim scratch) väljaselgitamiseks 
meeste ja naiste arvestuses korraldatakse võrdse tulemuse korral 
vahetult peale võistlusringi 1. rajal sudden-death formaadis play-
off. Kui võistleja 10 minuti jooksul peale play-off’i väljakuulutamist 
starti ei ilmu, annab ta loobumisvõidu. Mängija vastutab ise play-
off’i info kättesaamise eest. Ülejäänud kohtade tasatulemuse korral 
võidab võistleja, kellel on madalam HCPI. Kui mõlema mängija HCPI 
on võrdne, siis otsustab võitja loterii. Võistluskomiteel on õigus 
käesolevasse juhendisse teha muudatusi.
 
Autasustamine:
Autasustatakse iga võistlusklassi kolme parimat mängijat ja eri-
võistluste võitjaid. Ajaloolise Captain Challenge’i rändkarikale gra-
veeritakse parima löögimängu tulemuse teinud mees- ja nais-
mängija nimed. 

Võistluskomitee:
Joel Rothberg, Merle Eenmaa.

Registreerumine:
Registreerimise tähtaeg on 6. juuli 2022 kell 23:55. Registreerida 
on võimalik Niitvälja Golfi veebil. Pärast registreerimistähtaja 
möödumist tuleb võistlemisest loobumisest teavitada võistlustoim-
konda. Võistleja kohustub loobumise korral maksma osavõtutasu. 
Kui võistleja loobub enne registreerimistähtaega, siis osavõtutasu 
maksma ei pea.

Stardigrupid:
Stardijärjestus moodustatakse loosimise teel ja avaldatakse 
hiljemalt 7. juulil 2022 Niitvälja Golfi kodulehel, võistluste all.

Captain’s Challenge 2022 finaal:
Niitvälja ja EGCC kaptenivõistluste parimate omavaheline mõõdu-
võtt toimub sel aastal Niitvälja Golfis 16.09.2022. Arvestades 
võistluse tulemusi ning EGCC ja Niitvälja kaptenite finaalvõistluse 
mänguvormi, paneb Niitvälja GK kapten Joel Rothberg kokku kapte-
nite finaalivõistluse võistkonna (võistleja peab olema vähemalt 
18.a.). Iga võistlusklassi kaks parimat mängijat pääsevad automaat-
selt koondisesse ning iga võistlusklassi kolmanda võistleja valib 
kapten. Kaptenite finaalis saab osaleda ainult koduklubi eest. 
Finaalis osalemine on tasuta ning formaadiks on match play  ja 
foursome. Pärast finaalvõistlust toimub parimatele õhtusöök ja 
autasustamine. Mängija peab kinnitama oma osalemise Niitvälja ja 
EGCC kaptenite finaalvõistlusel hiljemalt 1 nädal enne finaali toi-
mumist. Kui mängija ei teata oma soovist kuuluda Niitvälja GK 
kapteni võistkonda, teeb kapten ettepaneku järgmisele mängijale. 
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