Tour de Privileeg 2019
OGK Tour de Privileeg on iganädalane võistlus, mis toimub neljapäeviti. Iga kord mängitakse 9 rada.
Paarisnädalatel (alates nädal 18) rajad 1-9, paaritutel nädalatel rajad 10-18. Kokku on võimalik
mängida 20 etappi. Arvestusse lähevad 8 parimat tulemust (seejuures ei ole vahet, milliselt poolelt
on need saavutatud) + finaali (18 rada) tulemus.
Igal võistluspäeval komplekteerivad mängijad ise oma flight’d ning broneerivad tii ajad. Vajadusel võib
abi saamiseks pöörduda caddiemasteri poole.
Kindlasti tuleb teha caddiemasteris märge, et starditakse Tour de Privileegile ning teatada ka
võistlusklass, milles osaletakse.

NB! Etapil saavad tulemuse kirja ainult need mängijad, kelle märkijaks on samuti Tour de
Privileegil osalev mängija.
Formaat:
Sõltuvalt klassist-löögimäng või punktimäng
Võistlusklassid:
Klass A:
Löögimäng (mehed - kollased tiid; naised – punased tiid). HCP 0-18
Klass B:
Punktimäng (mehed - kollased tiid; naised – punased tiid; juuniorid U-15 – punased tiid; juuniorid U12 - punased tiid). HCP 0-36.
Klassis B võib osaleda suurima lubatud HCP-ga 54,0. Mängijatel, kelle HCP ületab 36, arvestatakse
tulemus HCP 36 alusel.
Sarjas osaleja valib ise millises võistlusklassis ta osaleb.
Viigilised tulemused:
Kui parimat tulemust jäävad klassis A jagama 2 või enam mängijat, siis võetakse kõigepealt arvesse
viimase 6, seejärel viimased 3 rada ning viimasena viimane rada. Kui kõik tulemused sellele
vaatamata on viigilised, siis otsustab võitja loos.
Kui parimat tulemust jäävad klassis B jagama 2 või enam mängijat, siis eelistatakse madalama HCPga mängijat. Kui parima tulemuse saavutanud mängijate HCP-d on võrdsed, siis otsustab võitja loos.

Etappide auhinnad:
Mõlema võistlusklassi iga etapi parimat premeeritakse restorani Privileeg kinkekaardiga 10 EUR
väärtuses. Lisaks loositakse igal etapil osalejate vahel välja 2 karpi golfipalle - mõlemas
võistlusklassis 1 karp. Võistlustulemuste tulemustabeli muutumisel juba väljaloositud palle ümber ei
loosita.
Osalustasu:
Ühekorde tasu 25 EUR kogu sarja kohta. Võistlustasu tuleb ära maksta enne sarjaga liitumist OGK
arveldusarvele: MTÜ OTEPÄÄ GOLFIKLUBI, EE402200221025812777, lisa selgitusse mängija nimi,
kelle eest makse tehakse.
Auhinnatakse mõlema võistlusklassi 3 parimat ning parimat juuniori Tuuri kokkuvõttes.
Finaalis saavad osaleda mängijad, kes on hooaja jooksul saanud kirja 8 etappi.
Finaalis osalejate vahel loositakse välja üks Otepää Golfiväljaku 2020. hooaja mänguõigus.
Kõikidele teistele finaalis osalejatele on auhinnaks korralik tänuõhtu restoran Privileegi poolt.
Võistluspäeval puudub kohtunik kohapeal. Vaidlusalustes olukordades tuleb mängida kahte palli ja
esitada situatsioon esimesel võimalusel võistluskomiteele lahendamiseks.
Võistluskomitee: Toomas Murulo, Margo Liiv, Krista Zeik

