
Neljapäevakute sari 2020 Ojasaare Golfi Rändkarikale 

                    Eesmärk:  Mängida golfi nädala sees.  

Arendada teadmisi ja oskusi, samas jagada neid teistega. 

Selgitada välja võitjad Rändkarikale. 

Toimumise koht: Ojasaare Golf. 

Toimumis aeg: Iga neljapäev alates 21 mai kuni 3 sept. 

Kokku 16 etappi. 

Algus 18:30 (korraldaja jätab endale õiguse kellaaega vajadusel muuta) 

Osalejad: Osaleda võivad kõik golfimängijad, olenemata klubist või HCP omamisest. 

Green Card’i olemas olek soovitatav. 

Osalustasu: Eraldi tasu ei ole, ainult green fee Ojasaare Golfi hinnakirja järgi. 

Registreerimine: Kohapeal vähemalt 5 min. enne algust. Kui hilined, anna tulekust 

teada. 

Võistluse sisu: Mängitakse erinevaid formaate, mis nädalaid hiljem võivad korduda. 

Formaadid juhendi järgmisel lehel. 

Tulemused: Päeva tulemuste põhjal jagatakse punkte, mille tulemusena selgitame 

hooaja lõpuks võitja. Eraldi arvestus nii meestele, kui naistele. 

1.Koht 15 punkti, 2. 12 punkti, 3. 10 punkti, 4. 8 punkti, 5. 7 punkti jne kuni 11. koht 1 

punkt. Lisapunkte saab: birdie 2, eagle 5 ja hio 20 punkti. Lisaks iga kohal käimese 

eest extra 1 punkt. Hooajalõpuks lähevad arvesse iga mängija 10 parimat tulemust, 

mille tulemusena selgub võitja. Tiebreakeriks on kohal käidud kordade arv, kes 

rohkem käinud, temal edu! Päeva tiebreakeri korral löögimängu formaadil samad 

punktid, HCP mängus edu sellele, kel madalam HCP. Mõndadel formaatidel on 

lisapunktid teistsuguse väärtusega.  

Tulemustabeli leiab siit:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nn5lgB_7DRvVVbx0o9TpPaLGhDy1F9kMTBYUxYh2GwI/edit?usp=sh

aring 

Autasustamine: Hooaja lõpugaalal 

Võistlussarja korraldaja: 

MTÜ Ojasaare GolfiKlubi                                         

56206022      

klubi@ojasaare.ee                                                              

www.ojasaare.ee                                                        

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nn5lgB_7DRvVVbx0o9TpPaLGhDy1F9kMTBYUxYh2GwI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nn5lgB_7DRvVVbx0o9TpPaLGhDy1F9kMTBYUxYh2GwI/edit?usp=sharing
http://www.ojasaare.ee/


 

Nädalamängude formaadid Mai kuus 
 

 

21 Mai: Pitch&Putt Mängitakse P&P reeglite järgi. Mängija võib maksimaalselt kasutada 

kolme golfikeppi, millest üks peab olema putter. Avalöögil võib tii kasutada. Birdie eest saab 

1 lisapunkti, HIO 10 lisapunkti. 

28 Mai: Mulligani löögimäng. Avalööki saab sooritada kaks korda, millest mängimiseks 

valitakse parim. Mängija ise otsustab. Sealt edasi tava löögimäng, kuni pall augus. 

Mängitakse radasid 1,2,3,4,5,9,7 ehk kokku 7 rada. Birdie 2, eagle 5 ja HIO 20 lisapunkti. Kui 

Hio lüüakse mulligan löögil, ehk teine avalöök, siis saab 10 lisapunkti. 

Muudatus: komitee otsusel mängitakse juurde veel back 7, ehk rajad 10-14, 18 ja16. Ehk 

kokku 14 rada! 

 

Nädalamängude formaadid Juuni kuus 

 
4 Juuni: Löögimäng. Mängitakse tavalist (scratch) löögimängu. 14 rada (1-5, 9, 7 10-14, 18, 

16). Lisapunkte saab griini tabamise eest (GIR). Kes kõige rohkem, temale 2 lisapunkti, kellel 

selles arvestuses teine koht, talle 1 punkt. Kehtib eraldi nii meeste, kui naiste klassis. 

11 Juuni: Paarismäng Texas Scramble. Mängitakse 14 rada (1-5, 9, 7 10-14, 18, 16) 

parimat palli, kui pall augus. Paarid moodustatakse kohapeal taseme ja loosimise tulemusena. 

Kui on paaritu arv võistlejaid, siis ülejäänud mängija mängib 2 palli, millest valib parima 

igakord. 

Paarismängus birdie eest mõlemile 1 punkt, eagle eest 2,5, HIO eest 20 punkti mängijale, kes 

selle lööb. Paarile ei saa lisapunkte. Naistele/meestele eraldi arvestust pole. 

18 Juuni: Kolme kepi mäng. Mängitakse löögimängu kolme kepiga, milled mängija valib 

enne ringile minekut. Putter ei pea valikus olema. Lisa kaks punkti mängijale, kes teeb griinil 

vähim lööke, 1 lisapunkt mängijale, kes selles arvestuses teiseks jääb. Kehtib eraldi nii 

meeste, kui naite klassis. Mängitavate radade arv selgub mängupäeval koha peal. 

25 Juuni: Löögimäng. Mängitakse tavalist (scratch) löögimängu. Lisapunkte saab griini 

tabamise eest (GIR). Kes kõige rohkem, temale 2 lisapunkti, kellel selles arvestuses teine 

koht, talle 1 punkt. Kehtib eraldi nii meeste, kui naiste klassis. Mängitavate radade arv selgub 

mängupäeval kohapeal. 

 

 



Nädalamängude formaadid Juuli kuus 

 
2 Juuli: Pitch & Putt. Mängitakse P&P reeglite järgi. Mängija võib maksimaalselt kasutada 

kolme golfikeppi, millest üks peab olema putter. Avalöögil võib tii kasutada. Birdie eest saab 

1 lisapunkti, HIO 10 lisapunkti. 

9 Juuli: Mulligani löögimäng. Avalööki saab sooritada kaks korda, millest mängimiseks 

valitakse parim. Mängija ise otsustab. Sealt edasi tava löögimäng, kuni pall augus. 

Mängitakse radasid 10-18 ehk Back 9. Birdie 2, eagle 5 ja HIO 20 lisapunkti. Kui Hio lüüakse 

mulligan löögil, ehk teine avalöök, siis saab 10 lisapunkti. 

16 Juuli: Paarismäng Texas Scramble. Mängitakse 9 rada parimat palli, kui pall augus. 

Paarid moodustatakse kohapeal taseme ja loosimise tulemusena. Kui on paaritu arv 

võistlejaid, siis ülejäänud mängija mängib 2 palli, millest valib parima ainult avalöögil. Ehk 

mängib mulligan mängu. Mängitakse radasid 1-9 ehk Front 9. 

Paarismängus birdie eest mõlemile 1 punkt, eagle eest 2,5, HIO eest 20 punkti mängijale, kes 

selle lööb. Paarile ei saa lisapunkte. Naistele/meestele eraldi arvestust pole. Üksik mängijale 

birdie 2, eagle 5 ja HIO 20. Kui hio lüüakse mulligan löögil, ehk teisel avalöögil, siis 10 

punkti. 

23 Juuli: Re-try mäng. Löögimäng. Mängitakse tavalist (scratch) löögimängu. Igal rajal on 

mängijal võimalus ühte (ainult 1!) oma lööki korrata ilma trahvita (avalöök, pitch, chip, putt 

ükskõik mis löök). Kordamise peab ta otustama kohe ja sooritama löögi enne järgmist 

mängijat. Kui ta rajal re-try (korduslöögi) reeglit ei kasuta, siis see ei kandu edasi järgmisele 

rajale lisaks. 

Lisa 2 punkti mängijale, kes tabab enim griine (GIR), 1 punkte mängijale, kes selles 

arvestuses jääb teiseks. Eraldi arvestus nii meestele, kui naistele. 

Mängitakse radasid 1-9, ehk Front 9! 

30 Juuli: Löögimäng. Mängitakse tavalist (scratch) löögimängu. Lisa 2 punkti saab mängija, 

kes vähim lööke griinil, ehk putte. Lisa 1 punkt mängijale, kes selles arvestus teine. Kehtib 

eraldi nii meeste, kui naiste klassis. Mängitakse 18 rada. 

 

 

 

 

 

 



Nädalamängu formaadid Augusti kuus 
 

6 August: Irons Only. Löögimäng. Puu keppe kasutada ei tohi. Lisa 2 punkti mängijale, kes 

tabab enim griine (GIR). Arvestuse teine saab 1 punkti. Naistele eraldi arvestus. 

Mängitakse radu 10-18, ehk Back 9. 

13 August: Mulligani löögimäng. Avalööki saab sooritada kaks korda, millest mängimiseks 

valitakse parim. Mängija ise otsustab. Sealt edasi tava löögimäng, kuni pall augus. 

Mängitakse radasid 1-9 ehk front. Birdie 2, eagle 5 ja HIO 20 lisapunkti. Kui Hio lüüakse 

mulligan löögil, ehk teine avalöök, siis saab 10 lisapunkti. 

Lisa 2 punkti saab mängija, kes vähim lööke griinil, ehk putte. Lisa 1 punkt mängijale, kes 

selles arvestus teine. Kehtib eraldi nii meeste, kui naiste klassis.  

20 August: Pitch & Putt. Mängitakse P&P reeglite järgi. Mängija võib maksimaalselt 

kasutada kolme golfikeppi, millest üks peab olema putter. Avalöögil võib tii kasutada. Birdie 

eest saab 1 lisapunkti, HIO 10 lisapunkti. 

27 August : Re-try mäng. Löögimäng. Mängitakse tavalist (scratch) löögimängu. Igal rajal 

on mängijal võimalus ühte (ainult 1!) oma lööki korrata ilma trahvita (avalöök, pitch, chip, 

putt ükskõik mis löök). Kordamise peab ta otustama kohe ja sooritama löögi enne järgmist 

mängijat. Kui ta rajal re-try (korduslöögi) reeglit ei kasuta, siis see ei kandu edasi järgmisele 

rajale lisaks. 

Lisa 2 punkti saab mängija, kes vähim lööke griinil, ehk putte. Lisa 1 punkt mängijale, kes 

selles arvestus teine. Kehtib eraldi nii meeste, kui naiste klassis.  

Mängitakse radasid 10-18, ehk Back 9! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nädalamängu formaadid Septembri kuus 
3 September : Mixed 9. Löögimäng. Mängitakse tavalist (scratch) löögimängu. 

Mängitavateks radadeks on 1, 11, 12, 13, 5, 15, 16, 17, 9. Kokku 9 rada. 

Lisa 2 punkti saab mängija, kes tabab enim griine (GIR), 1 punkte mängijale, kes selles 

arvestuses jääb teiseks. Eraldi arvestus nii meestele, kui naistele. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


