
Tule rajale by BO Golf 

 

 

Sarja kalender hooajal 2019 

1. 12.06 Individuaalne Stabelford 9 rada (rajad 1-9) koos mentoritega (2+1) (vt. LISA 1) 

2. 26.06 Indiv. „Chip+putt“+ reeglid (vt. LISA 2) 

3. 10.07 Paarismängu „Scramble“ 9 rada (rajad 1-9) ilma mentorita (vt. LISA 3) 

4. 24.07 Individuaalne stabelford 9 rada (rajad 10-18) koos mentoritega(2+1) (vt.LISA 1) 

5. 07.08 Indiv. „Griini bunker + putt“ + reeglid (vt. LISA 4) 

6. 21.08 Paarismängu „Scramble“ 9 rada (rajad 10-18)  ilma mentorita (vt. LISA 3) 

7. KUUPÄEV TÄPSUSTATAKSE, FINAAL (vt. LISA 5) 

Kõik sarja etapid algavad kell 17:30, välja arvatud Finaal 

Enne igat etappi alates kell 16:30 annab soovijatele näpunäiteid pro Valdek Apivala. 

Osalejad:  
Osaleda saavad kõik green cardi kursuse läbinud golfimängijad. 

Reeglid: 

„Tule rajale“ sari viiakse läbi vastavalt käesolevale juhendile, R&A St. Andrews´i poolt 

kehtestatud rahvusvahelistele reeglitele ja Otepää golfiväljaku kohalikele reeglitele. 

Koheselt peale osavõistlust antakse „Tule rajale“ märkega allkirjastatud scorecardid 

caddiemasterisse või pannakse selle kinni olemisel OGK postkasti caddiemasteri seinal (juhul 

kui osavõistlusel mängitakse tulemuse peale, mida kantakse scorecardile). Iga osaletud 

etapp läheb võistlussarjas osalejatel arvesse ühe (1) punktina. Punktid kantakse tabelisse, 

mis on kättesaadav ogk.ee kodulehelt. Sarja võitjaks kroonitakse kogu hooaja vältel enim 

tabelipunkte kogunud + finaalis enim punkte saanud mängija. 

Võistlusklass:  

HCP 36,1 - 54 

Mehed: punased tiid  

Naised: punased tiid 



Autasustamine:  

Lõpptulemuste põhjal auhinnatakse kolme paremat. Auhinnad paneb välja BO Golf. Pidulik 

autasustamine toimub peale finaalvõistlust restoranis Privileeg. Eriauhinnad: hooaja jooksul 

enim HCP-d langetanu. 

Igal etapil parimatele BO Golfi eriauhinnad 

Osavõtutasu: 

Terve sarja osavõtutasu on OGK liikmele 20 EUR, teistele 25 EUR, juunioridele 10 EUR. 

Mänguõiguseta mängijale lisandub green fee maksumus. 

ALUSTAJA-paketi soetanutele on terve sari tasuta, välja arvatud Finaal. 

Finaali osavõtutasu on OGK liikmele 20 EUR, teistele 25 EUR, juunioridele 15 EUR. 

Mänguõiguseta osalejale lisandub green fee maksumus. 

Mentoritele on osalemine tasuta.  

Võistlussarja komitee:  

Eero Veisner, Kristi Laur 

Võistlussarja registreerimine:  

Registreerimine toimub klubi sekretäri meilile sekretar@ogk.ee või Golfboxis hiljemalt päev 

enne osavõistlust kell 18.00. Stardinimekiri avaldatakse hiljemalt võistluspäeva hommikul 

kell 10.00 Golfboxis. 

LISA 1 

Individuaalne Stabelford 9 rada koos mentoritega (2+1) 

Mängitakse 9 rada, kus igas flight´is on 2 algajat ja üks mentor.  Järjestikused stardid kas siis 

1. või 10. tiilt. Etapi eesmärk on anda algajale ülevaade väljakust ja mängust ning võimalikest 

tekkivatest eripäradest erinevates situatsioonides. Lisaks mentoritele: mängutempo! 

LISA 2 

Indiv. „Chip+putt“+ reeglid 

1. Individuaalne chippamine ja puttamine. Sooritatakse chip griinile ja vajadusel 

putatakse. Kahelt erinevalt kohalt griini ümbruses.Toimub harjutusgiinil, klubimaja 

vastas, üle tee. 

2. Reeglid. Toimub reeglite koolitus klubimajas/väljaku esimesel rajal 

mailto:sekretar@ogk.ee


 

LISA 3 

Paarismängu „scramble“ 9 rada ilma mentorita 

Mänguvorm: Scramble/paarismäng, kus mõlemad mängijad sooritavad avalöögi ja valivad 

parema palli, millega jätkatakse mängu.Valitud palli asukohast sooritavad taas mõlemad 

mängijad löögi jne. kuni pall on augus.  

Paari PHCP – mõlema mängija PHCP–d (mängija HCP koos väljaku slope’ga) liidetakse, sellest 

summast võetakse 25% ning ümardatakse lähima täisarvuni, mis ongi paari PHCP. 

LISA 4 

Indiv. „Griini bunker + putt“ + reeglid 

1. Indiv. Sooritus bunkrist griinile. Kahest erinevast kohast griinibunkrist +puttamine. 

Toimub harjutusgriinil, klubimaja vastas, üle tee. 

2. Reeglid. Toimub reeglite koolitus klubimajas/väljaku esimesel rajal 

LISA 5 

OGK võistlussarja „Tule rajale“ FINAAL by BO Golf 2019   

Aeg: KUUPÄEV TÄPSUSTATAKSE Start 1. tiilt 18 rada 

Võistlusklass: 

HCP 36,1-54 Stabelford Ühisklassis 

Mehed: punased tiid 

Naised: punased tiid 

Võistlussarja komitee: Eero Veisner, Kristi Laur 

Sarja finaalvõistlusele registreerimine: 

Registreerimine toimub klubi sekretäri meilile sekretar@ogk.ee või Golfboxis. 

Kuupäev ja kellaaeg täpsustatakse! 
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