
 

                                                                                                

 

 

SAARE  JUUSTU GOLFIMARATON 2022 
 

 
Koht:    4.juuni 2022  White Beach Golf  
   5.juuni 2022  Pärnu Bay Golf Links 
    
Aeg:     Võistluste pidulik avamine 4. juunil kell 8:30 White Beach Golf`is. 
   Ühisstardid mõlemal päeval kell 9.00. Mõlemal väljakul mängitakse 2  
   mänguringi erinevatelt tiidelt. 
 

Kirjeldus:     Eriformaadis lahtine kahepäevane individuaalvõistlus punktimängus, kus 
on ühendatud võistlus, seltskondlik suhtlemine ja maitseelamused.  
Maksimaalne osavõjate arv 110. Osalejatel on nõutud aktiivse EGA 
händikäpi olemasolu. 
 

Võistlusklassid:   Mõlemal võistluspäeval mängitakse esimene ja teine mänguring eri värvi 
   tiidelt! 
   Mehed  HCP 0 - 15    1.ring kollased tee`d   2.ring valged tee`d 

      Mehed  HCP 15,1 - 36  1.ring kollased tee`d   2.ring valged tee`d 
      Naised  HCP 0-36   1.ring punased tee`d   2.ring sinised tee`d 
   

Reeglid: Mängitakse vastavalt R&A Rules Ltd poolt kehtestatud rahvus-
vahelistele golfireeglitele ja mõlema väljaku kohalikele reeglitele. Võrdse 
tulemuse korral võidab madalama HCP`ga mängija. Seejärel 

 eelistatakse mängijat, kes on saanud parima punktitulemuse  viimase 9, 
6, 3, 2, 1 radade läbimisel. 

   Scratch`i  võrdse tulemuse korral eelistatakse mängijat, kes on saanud 
   parima löögitulemuse viimase 9, 6, 3, 2, 1 radade läbimisel.  
   Võistlusel on kõigile mängijatele kohustuslik live scoring    
   GolfBox`i mobiilirakendusega. Live scoringu viib läbi üks mängija flaidist. 
   Tulemuste lisakontrolliks antakse üks scorecard flaidile. Vaidluste  
   tekkimisel on otsustav scorecardile kantud tulemus, seega palume enne 
   scorecardi ära andmist kontrollida üle livescoringu ja scorecardi   
   tulemused. 
   Osalemine võistlusel annab 1 punkti WBG 2022 hooaja    
   punktimängusarjas. Hooaja jooksul kaks kõige enam punkte kogunud  
   võistlejat saavad auhinnaks nimelised Rae Golfi 2023 hooajapiletid.  
   Võrdsete tulemuste korral selgitatakse võitjad välja loosi teel. 
 
Auhinnad: Autasustatakse Väga Kaalukate auhindadega iga võistlusklassi 3 parimat  

ja erivõistluste võitjaid (eraldi naiste ja meeste arvestuses). Eraldi 
autasustatakse scratch`i parimat meest ja parimat naist kahe päeva 
kokkuvõttes. Lisaks loosiauhinnad kõigi osalejate vahel. 



 

                                                                                                

 

 
Erivõistlused: Esimesel võistluspäeval (White Beach Golf): 
   Pikim löök rajal 1 
    Lähim Lipule rajal 8 
   Lähim Lipule kahe löögiga rajal 12 
    

Teisel võistluspäeval (Pärnu Bay Golf Links): 
   Pikim löök rajal 18 
   Lähim Lipule rajal 14 
   Lähim Lipule kahe löögiga rajal 8 
 

Registreerimine:   Registreerida saab ainult süstemis Golfbox ja registreerimine algab 
20.mail  kell 20:00 ja lõpeb 31.mail 2022 kell 12:00. Juhul kui 
võistlustele registreerub rohkem kui 110 osalejat, tehakse ootenimekiri. 
Lõpliku osalejate nimekirja koostamisel arvestatakse võistlejate 
registreerumise ajalist järjekorda süsteemis GolfBox ja makse laekumist 
korraldaja Toomas Teekel`i arveldusarvele. Stardinimeekiri avaldatakse 
3. juuni 2022 pealelõunal. Lisainfo tel. +372 44 29930 

 
Osavõtutasu: Võistlustasu 190 €  

Võistlustasu sisaldab kingitust golfikotti sponsoritelt, nelja mänguringi 
greenfeed kahel võistluspäeval, harjutuspallide ja golfikäru kasutust 
mõlemal võistluspäeval, toitlustust mõlemal võistluspäeval (kokku 6      
söögikorda). 
Tasuda saab ainult pangaülekandega Toomas Teekel arveldusarvele 
EE751010010046317012 SEB Pangas hiljemalt 31.maiks 2022.a.  

        
Lisasoodustused: Võistlusele registreerunud saavad võistluseelsel nädalal (30.05-03.06) 

teha harjutusringi vabade tiiaegade olemasolul Pärnu Bay Golf Links`is 
erihinnaga 60€ ja White Beach Golf`is erihinnaga 40€.  Harjutusringile 
saab Pärnu Bay Golf Links`is registreeruda info@parnubay.com või tel. 
44 33 030 ja White Beach Golf`is läbi Golfboxi , tel. 44 29 930 või 
caddiemaster@wbg.ee  

 
Võistluskomitee:    Viljar Kõiva, Toomas Teekel  
 
Peasponsor:     Saaremaa Piimatööstus 
 
Sponsor:         Pinus, Trinity , Nordwood, Häädemeeste 
 
 
 

                     


