
Osale selle suve põnevamail golfiturniiril. 
Soomes 10 aastat peetud ärihommikute sari jõuab  
esmakordselt Eestisse. Soomes osaleb 144, Eestis 16 võistkonda.

PEAAUHIND – Võitjavõistkond sõidab 
Hispaaniasse, PGA Catalunya finaalvõistlusele 
koos Soome sama sarja võitjatega. 

VÕISTLUSFORMAAT – Ülipõnev meeskondlik four-

ball rajamäng üheksal rajal, Champions League 
süsteemis neljased alagrupid, play-offid, poolfinaal 
ja finaal.

VÕISTLUSAEG – Äripäeva hommikuti 7:30 – 10:00.

VÕISTLUSKUUPÄEVAD

•  Alagrupi mängud Niitväljal  
E 28.05, R 8.06, T 19.06

•  Esimene play-off Niitväljal K 1.08 – 
 pääsevad 8 parimat võistkonda
•  Teine play-off Tapiola Golf (Soome) E 13.08 

– pääsevad 4 parimat võistkonda (katame 
laevapiletid, hotelli ja osalustasu)

•  Poolfinaal Niitväljal K 29.08 – osalevad 2 parimat 
eesti võistkonda

•  Finaal PGA Catalunya (Hispaania) 31.10 – 4.11  
(reisi- ja võistluskulud kaetakse) – osaleb parim  
eesti võistkond

•  Lucky Winners võistlus Soomes, Vierumäki Golf 
& Country Club  kahel väljakul N 6.09  - võistlus 
18 rajal (finaalipääset saavad jahtida kõik 
võistkonnad; osalejad katavad reisikulud Soome)

MIKS VEEL OSALEDA?

•  Võimalus motiveerida oma töötajaid, kaasata 
kliente ja partnereid 

•  Rikkalik hommikusöök pärast iga võistlusringi
•  Palju toredaid eriauhindu
•  Selle suve parim golfielamus – 

vähemalt 4 võistlusringi garanteeritud

OSALUSTASU 

Võistkond – 600 € (Soomes 1000 €)
Registreerimine läbi veebi I osavõistluse  
või kristo@niitvaljagolf.ee.

ÄRIHOMMIKUTE  
GOLFISARI 2018



MÄNGIJAD

Võistlusel võivad osaleda ettevõtted ja 
organisatsioonid. Võistkonnas on igal osavõistlusel 
kaks amatöörmängijat, kellest üks peab olema 
ettevõtte töötaja või omanik. Eri osavõistlustel 
võib osaleda kuni kaheksa eri mängijat. Osalejate 
minimaalne vanus on 25 aastat (sündinud 1993. a ja 
varem). Sama mängija ei tohi esindada rohkem kui 
ühte võistkonda.

MÄNGUVORM

Mänguvorm alagruppides, play-off’is ja poolfinaalis 
on ¾ HCPst arvestav four-ball match play ehk 
parima palli rajamäng. Mõlemad mängijad 
mängivad oma palliga läbi kõik rajad. Raja 
lõpptulemus on võistkonna parim netotulemus 
sellelt rajalt. Kui võistkonna A parim netotulemus 
on viis lööki ja võistkonna B parim neli lööki, 
võidab raja võistkond B. Kui üks võistkond juhib 
mängu suuremalt, kui on veel alles jäänud radu, 
võistlus lõppeb. Samas võivad võistkonnad 
mänguringi lõpuni mängida, kui nad seda soovivad. 
Kaugusmõõdikute kasutamine on lubatud. Lucky 

winners-võistlusel ja finaalis on mänguvorm four-

ball’i löögimäng ¾ HCPd arvestades.

PHCP

Mängu HCP arvestatakse igale mängijale eraldi, 
korrutades tema slope’ile vastava HCP 0,75ga. 
Saadud tulemus ümardatakse lähimaks täisarvuks. 
Enne ringi saab iga mängija tulemuskaardi, kuhu 
on märgitud lisalöögid ehk need rajad, kus mängija 
saab löögi juurde. Rajad, kus saadakse lisalöök, 
ei pruugi järgida väljaku radade raskusastet (raja 
HCPd).

VÕISTLUSSÜSTEEM ALAGRUPIS

Alagruppidesse pääseb mängima kuni 16 
võistkonda, kes jagatakse neljaliikmelistesse 
gruppidesse, kus iga võistkond mängib vastastega 
ühe üheksarajalise rajamängu – kokku kolm 
mängu. Kõik alagrupimängud toimuvad Niitvälja 
golfiväljakul. Võidu korral saab võistkond ühe 
punkti, viigi korral 0,5 punkti ja kaotuse korral 0 
punkti. Alagrupis lõppevad mängud alati üheksa 
raja järel, lisaradu ei mängita. Loobumisvõidu 
puhul saab võitja kirja tulemuse 5 : 4.
Kui pärast alagrupiturniiri on kaks või enam 
võistkonda viigis, lahendatakse edasipääs, võttes 
arvesse järgmisi näitajaid:
1. omavahelise kohtumise tulemus;
2.  alagrupi kõikide kohtumiste tulemuste summa. 

Nt Kui võistkond A võitis esimese mängu 5 : 3, 
viigistas teise ja kaotas kolmanda 2 : 1, on tal 
kogutulemus +3. Võistkond B võitis esimese 
mängu 4 : 3, mängis teise viiki ja kaotas 

kolmanda 3 : 2, on tal kogutulemus +1 ehk võidab 
võistkond A;

3. suurim võit – loeb see, mitmendal rajal mäng 
lõpetati, ja seejärel see, kui suur oli siis vahe. Nt 
5 : 4 on parem tulemus kui 4 : 3; 3 : 1 on parem 
tulemus kui 2 : 1; 2 : 1 on parem tulemus kui 2 : 
0 (sest kahe punktiga võideti mõlemal juhul, aga 
esimesel juhul lõppes mängu kaheksandal rajal, 
teisel juhul üheksandal rajal);

4. mängijate HCP – kõikides alagrupimängudes 
osalenud mängijate HCP kokku. Võidab 
võistkond, kelle HCP on madalam;

5.  loos.

VÕISTLUSSÜSTEEM PLAY-OFF’IS

Igast alagrupist pääseb edasi kaks parimat 
võistkonda, kes asetatakse eelnevalt loodud match 
play-tabelisse. Play-off-mängud peetakse samuti 
üheksarajaliste rajamängudena hommikuti. Võitja 
pääseb edasi. Kui üheksarajaline mäng lõppeb 
viigiga, mängitakse kohe sudden-death play-off. 
Esimene play-off toimub Niitväljal, teine Soomes 
Tapiola Golfis. Osalejate eest on tasutud laevareis, 
ööbimine enne mänguringi ja osalustasu. Teise 
play-off’i pääseb neli parimat võistkonda.

POOLFINAAL JA FINAAL

Poolfinaal peetakse Niitväljal 18rajalise match 
play’na, võistluspaarid tulevad tabelist. Poolfinaali 
pääseb 16 parimat Soome võistkonda ja kaks 
parimat Eesti võistkonda. Finaal peetakse 
Hispaanias PGA Catalunya väljakul 36rajalise 
võistlusena.

LUCKY WINNERS

Kõik Ärihommikute sarjas osalevad võistkonnad 
nii Eestis kui ka Soomes kutsutakse 18rajalisele 
HCP- löögimänguvõistlusele. Võistlus toimub 
ühisstardist. Võistluse kaks parimat võistkonda 
(kes ei ole veel finaalis) pääsevad Hispaaniasse 
finaali. Võrdsete tulemuste korral võidab väiksema 
HCPde summaga võistkond. Kui ka see on võrdne, 
siis võitja loositakse.

KOHTUNIKUD

Võistluse kohtunikud on Niitväljal toimuvates 
alagrupimängudes ja play-off’is Niitvälja töötajad 
ja edasistel võistlustel Golfpiste töötajad, kes 
lahendavad kõik nendest reeglitest väljaspool 
tekkivad olukorrad.

JUHENDI MUUDATUSED

Niitvälja Golf ja Golfpiste jätavad endale õiguse 
käesolevaid reegleid uuendada või parandada kuni 
play-off-mängude alguseni.


