
 
 

 

                            
                
                         

               
                            
                   

 

 SAAREMAA GOLFIKLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED 

  

 J U H E N D 

 

Koht               Saaremaa Golf and Country Club 

Võistluse aeg              10. august 2019, algusega kell 09.00 1. tiilt 

           11. august 2019, algusega kell 09.00 1. tiilt  

 

Formaat  Löögimäng (2 x 18 rada) 

 Stableford - Club Trophy  (2x 18 rada) 

Rookie – (9 rada,11. augustil)  

Tii d      Mehed, kelle hcp on 18.4 või väiksem ja suurema hcp-ga mehed, kes 

oma avalduse alusel soovivad võistelda meistritiitlile - valge tii 

Naised- sinine tii 

Naisseeniorid (50+) - punane tii   

Mees- ja naisjuuniorid (18 ja nooremad) – poisid sinine / tüdrukud 

punane tii 

 Meesseeniorid (50+)  –  sinine tii 

  Club Trophy arvestuses osalejatele – naised punane /mehed kollane tii 

                                        Rookie – punased tiid   

 

Osavõtt       Saaremaa Golf and Country Club liikmed ja Saaremaa Golfiklubi liikmed.  

 

Reeglid  R&A Rules of Golf, SGCC kohalikud reeglid, täiendavad kohalikud reeglid 

ja juhend.  

 

Võistlusklassid Mehed 
 Naised 



 
 

 

                            
                
                         

               
                            
                   

 Meesjuuniorid (18 ja nooremad) 
 Naisjuuniorid (18 ja nooremad) 
                              
                                        Meesseeniorid (50 ja vanemad) 
 Naisseeniorid (50 ja vanemad)  
 Stableford erivõistlus Club Trophy mängijatele, kelle hcp on 18.5 või 

suurem või kes ei soovi mängida valgetelt või sinistelt tii`delt. Arvestuse 

aluseks on hcp 36. 

                                        Rookie -algajad lapsed 

 Võistlusklass avatakse, kui vastavasse klassi registreerub vähemalt kuus 

osavõtjat. Komiteel on õigus teha muudatusi võistlusklassides klassides 

vastavalt registreerunud mängijate arvule. 

                                         

 

Võrdne tulemus Esimese koha tasatulemuse korral mängitakse radadel 1 ja 18 play off 

(sudden death formaadis). Ülejäänud kohad parem in meetodil. 

 

Autasustamine  Autasustatakse meistrivõistluste iga võistlusklassi 3 paremat Saaremaa 

Golf and Country Club ja Saaremaa Golfiklubi arvestuses. 

                                       Club Trophy ja Rookie klassi autasustatakse ühiselt. Saaremaa Golf and 

Country Club meeste ja naiste klasside ühisele parimale löögitulemusele 

on autasuks Saare Golf väljaku mänguõigus  järgmiste 

meistrivõistlusteni. Teine mänguõigus kuni järgmiste meistrivõistlusteni 

loositakse kõigi teiste osalejate vahel. Autasustamine toimub pärast 

võistluse lõppu toimuval piduliku õhtusöögil.  

Toitlustamine I mängupäeva järgselt supp  

 II mängupäeva järgselt 18.00 pidulik õhtusöök. Riietus smart casual. 

   

Osavõtutasu     Hooajapiletiga täiskasvanu 45 € (sisaldab toitlustamist ja osalustasu) 

Tööpäevapiletiga mängija 60 € (sisaldab toitlustamist ja osalustasu) 

 Hooajapiletiga juunior 25 € (sisaldab toitlustamist ja osalustasu) 



 
 

 

                            
                
                         

               
                            
                   

Hooajapiletita täiskasvanu 95 € 

(sisaldab 2 päeva greenfeed,  toitlustamist ja osalustasu) 

 Hooajapiletita juunior 40 € (sisaldab 2 päeva greenfeed, toitlustamist ja 

osalustasu) 

                                        Rookie – 25€ (sisaldab toitlustamist ja osalustasu)  

 Kaaslase osalustasu  lõpetamisüritusel 25 € 

                                        Osavõtutasu maksta enne võistlust  caddiemasterile! 

 

 

               

Võistluskomitee   Rein Raudsepp, Ahti Niitsoo, Aile Rahu, Tiiu Jõgi 

    

Registreerimine  Hiljemalt 7. augustiks kell 12.00 caddiemasterile, tel. 45 33502 

või  booking@saaregolf.ee,  

Kui juunior või seenior soovib võistelda naiste või meeste klassis, peab 

ta selleks registreerimisel soovi avaldama. 

Meesmängijad, kelle hcp on 18.4 ja väiksem, registreeritakse mängule  

valgetelt tiidelt.   

Meesmängijad, kelle hcp on üle 18.4, registreeritakse stableford 

mängule kollastelt tiidelt. Kui selle hcp grupi mängija soovib mängida 

kollaste asemel valgetelt tiidelt, peab ta oma soovist enne 

registreerimistähtaja lõppu informeerima caddiemasterit 

booking@saaregolf.ee  

 

Stardilist   I päeva stardilist 9.augustil kell 15.00 internetis: www.saaregolf.ee  

II päeva stardilist 10. augustil 2 tundi pärast I päeva võistluse lõppu 

internetis www.saaregolf.ee   
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