
 

 

 

OTEPÄÄ GOLFIKLUBI RAJAMÄNGU MEISTRIVÕISTLUSED 2020 

VÕISTLUSJUHEND 

  

Aeg ja koht: Otepää Golfiväljak. Mehed alustavad 1. juunil, naised 29. juunil. 
Final Four (iga klassi 4 parima osavõtul) toimub 6. septembril. 

Osalejad: Osaleda võivad kõik Otepää Golfiklubi liikmed. HCP 0-54. 

Mänguvorm:  

Meistriklassid- rajamäng,  
Meeste HCP klass- HCP rajamäng 

Võistlusklassid: 

- Mehed Meistriklass  32 mängijat madalama HCP järgi 
- Naised Meistriklass  16 mängijat madalama HCP järgi 
- Mehed HCP klass  32 mängijat madalama HCP järgi, kes jäid Meistriklassist välja 

Mehed mängivad kollastelt ja naised punastelt tiidelt. 
Tabelisse asetuse aluseks on HCP 25.mai seis meestel ning 25.juuni seis naistel. Võrdse HCP korral 
eelistatakse eelmisel aastal kõrgema koha saanud mängijat. 

Reeglid: Mängitakse vastavalt käesolevale võistlusjuhendile, R&A golfireeglitele ning Otepää väljaku kohalikele 
reeglitele.  

Mängitakse raja võidu peale. Mängu võitja selgub kui ühe mängija eduseis on suurem kui jääb radu 
lõpuni mängida.  

Mängitakse 2 miinuse süsteemis, s.t. mängija langeb võistlusest  

Lisareeglid HCP rajamänguks: 

HCP rajamängus võidab raja väiksema netolöökidega mängija. Kõrgema PHCP-ga mängija tasemest 
lahutatakse madalama PHCP-ga mängija tase. Saadud tulemusest 75% on radade arv, kus kõrgema PHCP-
ga mängija saab ühe löögi rohkem teha. Rajad määratakse raskusastme järgi alates raskeimast rajast.  

Näide: mängija A HCP on 19,2 ja mängija B HCP on 38. PHCP-d vastavalt 22 ja 47 ning vahe 25. Kui sellest 
vahest võtame 75%, siis saame 25x 0,75= 18,75 ehk 19 (ümardame alati ülespoole). Selle näite korral saab 
mängija B väljaku kõigil 18 rajal teha ühe löögi rohkem, ning kõige raskemal rajal (HCP 1, milleks on meil 
rada 17) teha kaks lööki rohkem.  

Mängijate HCP arvestatakse mängupäeva seisuga. 

 



 
Kaheldavad olukorrad:  

Rajamängus peavad võistlejad kahtlust tekitava olukorra puhul jõudma otsusele omavahelise diskussiooni 
käigus või küsima nõu võistluskomitee liikmelt. Igal juhul tuleb olukord lahendada enne järgmise raja 
avalööki. 

Transport:  Golfiautode kasutamine on lubatud osapoolte kokkuleppel. Final Fouris golfiautode kasutamine ei ole 
lubatud. 

Võrdne tulemus: 

Kui 18 raja läbimisel on seis viigis, siis alustatakse mängimist uuesti rajalt 1 ja mäng kestab niikaua kui 
üks mängijatest saavutab raja võidu. 

Tähtajad: 

Igaks mänguvooruks (v.a. viimased on ettenähtud vähemalt 2 nädalat). Mänguaja lepivad mängijad ise 
omavahel kokku, arvestades konkreetseks vooruks ettenähtud aega (vt. tabelist). Kui mängijatel ei ole 
mänguringi võimalik mingil põhjusel õigeaegselt mängida, siis tuleb omavahel kokku leppida, kes on 
edasipääseja (põhimõttel, kelle tõttu mängu ei toimunud, on kaotaja). Tehtud otsusest palume teavitada 
klubi sekretäri või võistluskomitee liikmeid. Kui mängijad ei jõua õigeaegselt otsusele, siis langetab otsuse 
kapten.  

Mängujärgselt tuleb oma tulemus edastada klubi sekretärile sekretar@ogk.ee või lisada klubihoones 
olevale tahvlile. 

Registreerimine:  

Registreerimine Golfboxis või e-maili teel sekretar@ogk.ee. 

Meeste registreerumine kestab kuni 30.05.2020, naiste registreerumine kestab kuni 25.06.2020. 
Võistlustabelid avaldatakse hiljemalt 24h peale registreerimise lõppu. 

Autasustamine: 

Meistriklassi 3 parimat autasustatakse Otepää Golfiklubi medalitega, HCP klassi parimaid autasustatakse 

meenetega. Parimate autasustamine toimub Kapteni Kepp 2020 raames. 

Osavõtutasu: 20 €. Tasu ei sisalda green feed. 

Võistlustasu maksmine toimub ainult ülekandega MTÜ Otepää Golfiklubi arveldusarvele 

EE402200221025812777. Ülekandes märkida ära mängijate nimed, kelle eest maksate. Võistlustasud 

tuleb maksta ära hiljemalt esimesele võistluspäevale eelneval päeval. 

Võistluskomitee:  

Viljar Pärnamäe, Triinu Mägi, Benno Maaring 

mailto:sekretar@ogk.ee

