
FIVE SEASONS     
SCRAMBLE 2012 

Niitvälja Golf koostöös Five Seasonsiga korraldab juba viiendat aastat 5 osavõistlusest koosneva 

võistlussarja, mis aitab alustaval golfaril leida uusi golfisõpru, kogeda põnevust võistlemisel ning ühtlasi 

arendada oma golfimängu oskusi. Meie eesmärk on pakkuda alustavale golfarile meeldivat keskkonda, mis 

aitaks neis välja kujundada positiivset suhtumist golfi kui spordi, kui tervet eluiga hõlmava spordiharrastuse 

vastu.  

 

Osalejad: võistlustel võivad osaleda golfimängijad, kes on läbinud rohelise kaardi kursused   

Võistluse aeg: Five Seasons Scramble 2012 koosneb viiest osavõistlusest ajavahemikus mai - september 2012. 

·  8.05.2012 kell 17:00 rada 1- 9 

·  5.06.2012 kell 17:00 rada 10-18 

·  3.07.2012 kell 17:00 rada 1-9 

·  7.08.2012 kell 17:00 rada 10-18 

·  15.09.2012 kell 17:00 1-18, FINAAL 

Võistlusklass:  võistlused toimuvad ühes kategoorias. Võistkond moodustub kahest liikmest.      

• Ühe mängija EGA exact HCP 0- 54 

• Teise mängija EGA exact HCP 36,1- 54,0 

Paari HCP – mõlema mängija HCP–d liidetakse, summa jagatakse kahega ning sellest summast võetakse 3/4, mis 

ongi paari HCP. 

Mehed ja meesjuuniorid vanemad kui U-15 mängivad kollastelt tiidelt; 

Naised, naisjuuniorid ja meesjuuniorid kuni U-15 mängivad punastelt tiidelt. 

Mänguvorm: Võistlus toimub Niitvälja Park-väljakul, Scramble mänguvormis ning mängitakse punktimängu. 

Scramble reeglid sellel võistlusel: Mõlemad mängijad sooritavad avalöögi avalöögialalt ja pärast avalööki valivad 

oma hinnangul parimas kohas oleva palli. Palli asukoht tähistatakse ja palli lööja mängib esimesena valitud palli tema 

asetsemise kohast. Seejärel kukutatakse võistkonna teise  liikme pall maksimaalselt ühe kepipikkuse kaugusele 

tähistatud kohast kuid mitte parendades asukohta.. Palli kukutamisel rakendatakse reeglit 20.2b ja 20.2c. Iga 

võistkonna mängija mängib tema kukutatud palli. Erandina ei kukutata palli griinile vaid asetatakse. Liivatakistustes 

taastatakse pallidel sama asukoht nagu valitud palli asukoht. Mõlemalt mängijalt peab valima vähemalt 4 avalööki.  

Igal osavõistlusel saavad osalejad individuaalselt punkte. Punkte jagatakse vastavalt meeskonna kohale. 

  I         II     III     IV     V       VI     VII     VIII      IX     

10p     8p    7p     6p    5p     4p     3p      2p      1p 

Finaalvõistluse punktid korrutatakse kahega. 



Reeglid: mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfi reeglitele, Niitvälja golfiväljaku 

kohalikele reeglitele ja käesoleva võistluse tingimustele. 

 

Erivõistlused: ”pikim avalöök” ja ”lähim lipule” rajad tehakse teatavaks võistluskomitee poolt võistluspäeval. 

 

Osavõtutasu:  Niitvälja Golfiklubi liikmetele  - 8 EUR (1 osavõistlus) 

             Teistele huvilistele  - 10 EUR (1 osavõistus) 

 

Osavõtutasu sisaldab: võistlustasu, golfikäru, harjutuspalle, toitlustust. 

NB! Greenfeest on vabastatud hooldustasu maksnud mängija. Teistele osalejatele greenfee 15 EUR 

Osavõtutasu saab maksta Niitvälja Golfi caddiemasteris. 

 

Autasustamine: Osavõistlustel autasustatakse kolme parimat võistkonda. Samuti eriauhindade võitjaid "pikim avalöök" 

ja  "lähim lipule" võitjaid. Osavõistluste lõpetamine ja parimate autasustamine toimub klubihoones vahetult peale 

võistluse lõppu.  

Hooaja lõpus 15.09.2012 FINAAL võistlusel autasusutatakse kolme individuaalselt kõige rohkem punkte saanud 

mängijat. 

 

Võistluskomitee:  Priit Jalasto, Alari Pira,  Marge Linnas 

 

Registreerimise info: 

• Igale osavõistlusele tuleb registreerida eraldi. Registreerimine kas Golfbox kaudu või caddiemasteris telefonil 678 0454 

või e-posti teel info@niitvaljagolf.ee. Registreerimise lõpp on alati kell 20.00 1 päeva enne võistluse algust 

 

• Registreerimisel palume teatada võistkonna liikmete ees- ja perekonnanimi, täpne EGA HCP, koduklubi ning 

kontaktandmed (e-post, telefoninumber) 

• Osavõistluste stardijärjestus avaldatakse võistluspäeval kell 10, Niitvälja golf kodulehel www.niitvaljagolf.ee 

 

 

 

Julget osavõttu! 

mailto:info@niitvaljagolf.ee

