
 

 

EESTI NAISTE KARIKAS 2021 

1. ÜLDINE 

1.1 Kuupäev ja koht 

1.8.2021, Saaremaa Golf & Country Club 

1.2 Formaat 

Võistluse võitjad selguvad 18-rajalise löögimängu tulemusena. Võistlus toimub vastavalt R&A Rules 
Limited poolt kehtestatud golfireeglitele, EGL-i Hard Card-ile ja käitumisjuhendile, võistluse kohalikele 
reeglitele ja käesolevale juhendile. 

Eraldi peetakse arvestust neljas klassis. HCPI 0-36 võistlusklassides mängitakse HCP löögimängu ja 
HCPI 36,1-54 võistlusklassis mängitakse punktimängu. Lisaks peetakse arvestust võistkondlikus 
arvestuses HCPI 0-36 mängijatest moodustatud tiimidest. 

Naiste karika üldarvestuses osalevad kõik HCP-löögimängu võistlusklasside võistlejad. Naiste karika 
arvestuse aluseks on puhas löögitulemus (scratch). 

1.3 Tiitel 

Võistluse võitja saab järgnevaks aastaks Eesti naiste karikavõitja tiitli. Lisaks autasustatakse HCP 
löögimängu ja punktimängu võistlusklasside esimest kolme kohta karikatega. 

1.4 Piirangud, klassid ja tiid 

Võistlusest osavõtja peab olema Eesti golfiklubi naisamatöörist liige. Kõik registreerunud peavad 
omama WHS HCP Indexit, mis peab olema 54 või parem. 
 
Võistlusel on neli individuaalset klassi, millest kolm moodustatakse HCPI 0-36 mängijatest pärast 
registreermistähtaja lõppu selliselt, et igas klassis oleks võimalikult võrdne arv mängijaid.  
 
Lisaks on võistkondlik võistlus HCPI 0-36 mängijatele. Võistkondade moodustamiseks esitab iga klubi 
(naiste)kapten registreerumistähtpäevale järgneval päeval andmed 6-8 mängijast, kes moodustavad 
võistkonna. Võistkonna tulemus arvutatakse kuue parima mängija HCP löögimängu tulemustest.  
 



 

 

Tii: 
- punane 
 
1.5 Osalejate arv 
 
Võistlusel saab osaleda maksimaalselt 120 võistlejat. Juhul kui registreerub rohkem võistlejaid, langetab 
võistluskomitee otsuse võistlusele pääsevate mängijate osas lähtudes mängijate registreerimise 
järjekorrast. Komitee võib osalejate arvu suurendada, kui see on tehniliselt võimalik.  

 
1.6 Stardiajad ja -grupid 
 
Stardigrupid ja -ajad kinnitatakse komitee otsuse alusel.  
 
1.7 Viigiliste olukordade lahendamine 
 
Individuaalsete HCP löögimängu ja punktimängu viigiliste olukordade puhul saab kõrgema koha 
madalama mängu händikäpiga (PHCP) mängijat. Juhul, kui mängu händikäp (PHCP) on võrdne, saab 
kõrgema koha madalama händikäpiga (HCPI) mängijat. Juhul, kui seegi on võrdne, otsustakse parem 
tulemus loosi teel.  
Võistkondliku võistluse viigi puhul vaadatakse esimesel juhul esimesena mittearvesse läinud mängija 
tulemust. Kui sellegi poolest jääb viik püsima, otsustatakse tulemus loosi teel. 
 
Juhul kui naiste karika arvestuses jäävad esimest kohta võrdse tulemusega jagama kaks või enam 
võistlejat, siis nende lõplik paremusjärjestus selgitatakse löögimängu tulemuste järgi põhimõttel parem 
väljaku viimane 9, 6, 3 ja 1 rada. Kui sellegipoolest jääb viik püsima, otsustatakse parem tulemus loosi 
teel.  
 
1.8 Võistluskomitee 
 
Võistluskomiteel on õigus erandkorras teha muudatusi võistlusjuhendisse. 

  



 

 

2. OSAVÕTT 
 
2.1 Registreerumine 
 
Võistlusele saab registreeruda: 
interneti teel Eesti Golfi Liidu GolfBoxis (tasumisvõimalus deebet- ja krediitkaartidega) või kandes 
osavõtumaksu Eesti Golfi Liidu võistlustasude kontole ja saates e-postile tournament@golf.ee mängija 
andmed (nimi, koduklubi, händikäp, võistlusklass, e-post, telefon). 
Võistlustasude konto: 
Saaja: MTÜ Eesti Golfi Liit 
IBAN: EE612200221046017014 
Pank: Swedbank 
SWIFT (BIC): HABAEE2X 

Mängija lisatakse võistlejate nimekirja pärast võistlustasu laekumist Eesti Golfi Liidu võistlustasude 
kontole. Internetimaksete puhul soovitame alati säilitada makset tõendav dokument. 

Registreerumine lõpeb 25.juulil kell 23:59.  

Märkus: Pärast registreerumistähtaega saab registreeruda vaid, kui maksimaalne osavõtjate arv pole 

võistlusel täitunud ning stardiajad on veel välja kuulutamata. 

Võistluse ametlik veebileht asub: Eesti naiste karikas 2021 

2.2 Võistlustasu 

Võistlustasu on 89 eurot. Saaremaa Golf &Country Clubi mänguõigust omavatele mängijatele 59 eurot.  

2.3 Võistluselt taandumine ja võistlustasu tagastamine 

Võistluselt taandumiseks tuleb teavitada võistluse korraldajat e-posti teel tournament@golf.ee. 
Osaluse tühistamine enne registreerimise tähtaega – tagastatakse 100%. 
Osaluse tühistamine pärast registreerimise tähtaega, kuid enne esimese päeva stardiaegade 
avalikustamist – tagastatakse 75%. Osaluse tühistamine pärast esimese päeva stardiaegade 
avalikustamist – raha ei tagastata.  

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2894115
mailto:tournament@golf.ee
https://www.golf.ee/naiste-karikas
mailto:tournament@golf.ee

