
 

 

 

 
 

OTEPÄÄ GOLFIKLUBI 

PRESIDENT CUP 2021 
VÕISTLUSJUHEND 

  

Aeg ja koht: Laupäev, 29.mai 2021, kell 13:00 Pärnu Bay golfiväljak, järjestikused stardid 1. 
ja 10. tiilt 
 

Osalejad: Kõik HCPI-d omavad mängijad. Maksimaalne osalejate arv on 108. 
Üleregistreerimisel eelistatud OGK liikmed, seejärel varem registreerunud 
mängijad. 
 

Mänguvorm: HCP löögimäng, HCP > 30 Stableford punktimäng 
 

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

Võistlusklassid:  Mehed    HCPI 0-14,9             valged tiid 
Mehed    HCPI 15-29,9           kollased tiid 
Naised     HCPI 0-29,9             punased tiid 
Ühisklass HCPI 30-54             mehed sinised, naised punased tiid 
Meesjuuniorid (kuni U21) HCP-ga alla 15 võivad mängida kollastelt tiidelt kui nad 
sellest eelnevalt võistluskomiteed teavitavad 
 

Erivõistlused:  1. Parim scratch meeste ja naiste arvestuses. Võrdse tulemuse puhul 
arvestatakse viimane 9, 6, 3 ja 1 rada. 
2. Pikim avalöök mehed ja naised eraldi arvestuses- rada 18. 
3. Lähim lipule mehed ja naised eraldi arvestuses- rada 11 ja rada 4.  
 

Võrdne tulemus: Võrdse tulemuse korral eelistatakse mängijat, kelle HCPI on madalam. Kui see 
on võrdne, siis võrreldakse väljaku viimase 9, 6, 3 ja 1 raja tulemusi. 
 

Autasustamine: Kõikide klasside 3 parimat 
Erivõistluste võitjad 
 

Rändauhind 
President Cup: 

Selle auhinna saab aastaks enda valdusesse Otepää Golfiklubi mängija, kes kogub 
suurima arvestuspunktide summa. Punktisüsteem koosneb kahest kategooriast: 

1. HCP Strokeplay: Iga mängija netotulemus 72 lööki (PB väljaku par) annab 100 
arvestuspunkti tabelisse. Iga löök allapoole annab +1 ja iga löök ülespoole 
annab -1 punkti.  

2. Scratch: Väljaku par annab 100 arvestuspunkti. Iga löök üle 72 annab -1 punkti 
ja iga löök alla annab +1 punkti  

Juhul kui võitja punktisumma on võrdne, siis eelistatakse mängijat, kelle Scratch 
tulemus oli parem. Scratch tulemuse võrduse korral toimub ümbermängimine 18. rajal.  

 



 

 

Osavõtutasu: 65€ OGK liikmele, 100€ kõikidele teistele. Alla 18-aastastel 35€ (OGK liige) ja 
50€. 
Osavõtutasu sisaldab käru kasutamist, harjutuspalle, toitlustamist. 
Osavõtutasu maksmine toimub ainult ülekandega MTÜ Otepää Golfiklubi 
arveldusarvele EE402200221025812777. Ülekandes märkida ära mängijate 
nimed, kelle eest tasutakse. Osavõtutasu tuleb ära maksta hiljemalt 
võistluspäevale eelneval päeval. 
 

Võistluskomitee:  Kaido Maisvee, Priit Pärs, Sander Maisvee 
 

Registreerimine:  1. Registreerimise tähtaeg on kolmapäev, 25.05, kell 20:00. Hilisem 
registreerimine võimalik kohtade olemasolul ja lisatasu eest (20€). 
2. Registreerimine läbi Golfboxi või e-maili teel sekretar@ogk.ee. 
3. Kui mängija loobub peale stardinimekirjade avalikustamist, siis on mängijal 
kohustus tasuda 100% võistlustasust. 
4. Stardiajad ja -rajad avalikustatakse hiljemalt 27.05, kell 12:00. 
 

Lisainfo: 1. Soovijatele organiseerime bussitranspordi Pärnusse. 
2. Võistluspäeva eelselt ja järgselt on võimalik mängida Pärnu Bays ka lisaring 
hinnaga 50€. 
 
 
                    Otepää Golfiklubi- Lõuna-Eesti parim! 
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