
Jaguar  Niitvälja Tour 2012 osavõistlused toimuvad alates 3. maist neljapäeviti läbi kogu hooaja, kokku koosneb Tour 

18st osavõistlusest. Kõikide osavõistluste alusel peetakse eraldi Jaguar Niitvälja Tour edetabelit, tulemustabelis 

lähevad arvesse 5 parimat löögimängu tulemust läbi hooaja.  

Võistlussarja lõpp-tulemused kuuluvad Niitvälja Golfiklubi edetabeli arvestusse. 

MÄNGUVORM, VÕISTLUSKLASSID JA MÄNGITAVAD AVALÖÖGIALAD: Turniir osavõistlused peetakse 

rahvusvaheliste golfireeglite alusel 18-rajalise löögimänguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuuril võivad osaleda kõik aktiivsed golfimängijad sealhulgas ka PRO-d. Kõikidel mängijatel peab olema ette näidata 

2012. a. kehtiv HCP-kaart va PROdel. Võistlejatelt on nõutud aktiivne HCP. 

 

REEGLID: Võistlused mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfi reeglitele, EGL 

Hard Card. Niitvälja Golfikeskuse kohalikele reeglitele ja käesoleva võistluse tingimustele. 

Kohalikest reeglitest teavitatakse mängijaid enne turniiri algust. Võistlejad lähetatakse võistluspäeval rajale  

miinimum 3-liikmelistes gruppides. Ametlikud võistluse kellaajad on 15.00-16.00. Starditakse vastavalt caddiemasteri 

poolt koostatud stardijärjekorrale. 

Võistlejad, kes soovivad startida väljaspool ametliku stardiaega võivad seda teha miinimum kolmeses grupis (vajalik 

eelnev teavitamine – caddiemasterisse). Oluline, et märkija osaleks samuti tuuril.  

Iga klassi parim selgitatakse võrdsete tulemuste korral parem in 9, 6, 3 ja loos. 

OSAVÕTUTASU: Iga osavõistlus 7 EUR (võistlustasu, golfikäru). Võistlejatele restoranis Hole in One 

päevapakkumine soodushinnaga (tasumine restoranis). Niitväljale hooldustasu mittemaksnud golfaritele  greenfee -

25% soodsamalt.        

VÕISTLUSKOMITEE: Rein Raudsepp, Marge Linnas, Erko Täht  

 

 

 

Võistlusklass Avalöögialad /mai Avalöögialad /juuni-september 

Juuniorid poisid kuni 21-aastased kollased tiid kollased tiid 

Juuniorid tüdrukud kuni 21-aastased kollased tiid sinised tiid 

Naised hcp 0-18 kollased tiid sinised tiid 

Mehed hcp 0-18 valged tiid valged tiid 

Seeniorid naised punased tiid punased tiid 

Seeniorid mehed kollased tiid kollased tiid 

Naised 18,5-36 punased tiid punased tiid 

Mehed 18,5-36 kollased tiid kollased tiid 



AUTASUSTAMINE: Osavõistluse iga võistlusklassi võitjat autasustatakse klubirestorani söögi ja joogiga, runner up`i 

joogiga, eriauhinnad (kõik võistlusklassid koos): kõige rohkem birdie´sid –jook, iga eagle-jook. Autasustamine toimub 

koheselt peale viimase võistleja võistlusringi lõpetamist. Lisaks eriauhinnad kuu parimatele! 

Kõikide osavõistluste alusel peetakse eraldi Touri edetabelit, mille võitjaid autasustatakse Jaguar Niitvälja Touri Grande 

Finaali järel. Jaguar Niitvälja Touri 20 parimat mängijat – löökide summa järgi (võetakse % võistlusklassidest, peab 

olema mängitud 5 osavõistlust) saavad Touri Grand Finaalile 30.09.2012 tasuta (ilma osavõtutasu maksmata). 

 

REGISTREERIMISE INFO:   Võistlustele ülesandmise tähtaeg on igal võistluspäeval kuni kella 10.00ni NG 

caddiemasteris.Registreerumine loetakse toimunuks kui mängija on tasunud osavõtumaksu. Osavõtutasu saab maksta 

Niitvälja Golf caddiemasterisse. Lõplik osalejate nimekiri ja stardijärjestus selgub võistluspäeval kell 12.00 ja avaldatakse 

www.niitvaljagolf.ee  kodulehel võistluste lingi all. Lisainfo :Niitvälja Golf caddiemaster tel. +372 678 0454 või e-post: 

info@niitvaljagolf.ee 

 

 

JAGUAR NIITVÄLJA TOUR EDETABEL 

Edetabeli eesmärgiks on selgitada 2012. aasta Jaguar Niitvälja Touri parimad golfarid.  

Võistlusklassid:   

 Juuniorid poisid kuni 21-aastased Juuniorid tüdrukud kuni 21-aastased 

 Mehed hcp 0-18   Naised 0-18 

 Seeniorid mehed                       Seeniorid naised 

 Mehed  hcp 18,5-36               Naised hcp 18,5 -36 

 

2012. aastal lähevad lõpliku edetabeli arvestusse kirja iga võistleja 5 parimat löögimängu tulemust. Jaguar Niitvälja Touri 

edetabeli võitja selgub peale viimast osavõistlust (27.09.2012). Jaguar Niitvälja Tour`i Edetabeli iga võistlusklassi 

parimate autasustamine toimub 30.09.2012 Niitvälja Tour`i finaal lõpetamisel.  

      

Julget osavõttu! 

mailto:info@niitvaljagolf.ee

