
 

Tour de Privileeg 2020 

VÕISTLUSJUHEND 

 

Aeg ja koht:  Etapid alates 4.juuni kuni 17. september, Otepää Golfiväljakul.  

Osalejad:  Kõik HCP-d omavad golfimängijad. 

Mänguvorm: Löögimäng (HCP 0-18) 

Punktimäng (HCP 0-54) 

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

 OGK Tour de Privileeg on iganädalane võistlus, mis toimub neljapäeviti. Iga kord mängitakse 
9 rada. Paaritu arvuga etappidel mängitakse rajad 1-9, paarisarvuga rajad 10-18. Kokku on 
võimalik mängida 16 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. 
 
Võistlusel puudub kohtunik. Kahtluse korral mängige kahte palli ja esitake probleem 
lahendamiseks võistluskomiteele kohe peale ringi läbimist. 

 NB! Etapil saavad tulemuse kirja ainult need mängijad, kelle märkijaks on samuti Tour 
de Privileegil osalev mängija. 

Võistlusklassid: 

Klass A (HCP 0-18):  Löögimäng (mehed kollased ja naised punased tiid). 

Klass B (HCP 0-54):  Punktimäng (mehed kollased ja naised punased tiid; kõik juuniorid kuni 
U-15 punased tiid) 

Maksimaalne arvestuslik HCP on 36.  

Sarjas osaleja valib ise enne sarja algust, millises võistlusklassis ta osaleb. 

Võrdne tulemus: 

Kui parimat tulemust jäävad klassis A jagama 2 või enam mängijat, siis võetakse kõigepealt 
arvesse viimased 6, 3, 2 ja 1 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 
HCP-ga mängijat. Kui parima tulemuse saavutanud mängijate HCP-d on võrdsed, siis otsustab 
võitja loos.  

Tulemuste sisestamine: 

Tulemuskaardist tuleb teha pilt ja saata see aadressile sekretar@ogk.ee iga võistluspäeva kell 
21:00 kõige hilisemalt. Kui tulemuskaart selleks kellaajaks saadetud ei ole, siis tulemus arvesse 
ei lähe. 

mailto:sekretar@ogk.ee


 
Originaal tulemuskaart jätta OGK postkasti klubihoone seinal. 

Autasustamine:  

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.  

Finaali pääsevad osalema kõik mängijad, kes on hooaja jooksul saanud kirja 8 etappi. Finaali 
pääsenute vahel on loosiauhinnaks Otepää Golfiväljaku 2021. hooaja mänguõigus, mis 
loositakse välja ainult Otepää Golfiklubi liikmete vahel. 

Osavõtutasu: 

Ühekordne tasu 25 EUR kogu sarja kohta. Kellel puudub mänguõigus, tuleb soetada igaks 
etapiks eraldi green fee. 

Võistlustasu tuleb ära maksta enne sarjaga liitumist OGK arveldusarvele: MTÜ Otepää 
Golfiklubi, EE402200221025812777, lisa selgitusse Tour de Privileeg ja mängija nimi, kelle 
eest makse tehakse.  

Võistluskomitee:  

Viljar Pärnamäe, Triinu Mägi, Sander Maisvee 

 

 


