
Eriolukorra Eri 

Eesmärk. Ergutada inimesi käituma tervislikult, pakkuda mängijatele eriolukorras 

võistlusmomenti, julgustada väiksema mängukogemusega mängijaid võistlema ja 

propageerida golfi mängimist ja golfi olemust. 

Osalejad. Osaleda võivad kõik mängijad, olenemata soost, vanusest ja mängutasemest. 

Rohelise kaardi ja aktiivse HCP olemasolu pole vajalik. 

Aeg. Võistlus algab selle väljakuulutamisest Ojasaare kodulehel ja kestab kuni eriolukorra 

lõpuni. Kellaajaliselt ja kuupäevaliselt on aeg määratlemata. Võistlusel saab osaleda kõikidel 

Ojasaare väljaku lahtioleku aegadel. Iga osaleja valib endale osalemiseks meelepärase aja. 

Ühiseid kogunemisi ei toimu. 

Koht. Ojasaare golfiväljak 

Võistluse sisu. Tegemist on võistluse vormi pandud mänguringide sarjaga. Iga mängija võib 

osaleda piiramatu arv kordi. Lõpptulemusena läheb kirja kõikide mängukordade keskmine 

tulemus. Arvesse läheb ka tulemus kui mängija läbis mänguringi üksinda. Igal nädalal 

mängitakse erinevaid formaate, mis tehakse teatavaks Ojasaare kodulehel ja FB-s. Lisaks 

nädala formaadile võib osalemiseks alati mängida kaheksateistkümne raja löögimängu. 

Üheks formaadiks saab olema mentormäng, kus mängitakse paarismängu ja üheks 

paariliseks peab olema mängija, kes kunagi varem pole golfivõistlusel osalenud . 

Mentormängu saab mängida kogu sarja jooksul, olenemata nädala formaadist. Üldvõidu 

nimel saavad võistelda need mängijad, kellel on kirjas tulemus kõikidest mängitavatest 

osavõistluse formaatidest. 

Registreerimine. Osalemiseks piisab tavapärasest Ojasaare mängukorra registreerimisest kas 

väljaku registreerimislehel või sõnumiga telefonile 5027425. Eelregistreerimine on vajalik 

ainult laupäeval ja pühapäeval. 

Osalustasu. Lisatasu võistlemise eest ei ole. Tasumine toimub tavapäraselt mängukorra eest 

tasumisele kas ühekordselt, viie mängukorra piletiga või hooaja piletiga. 

Tulemuse edastamine. Peale mänguringi lõpetamist laseb mängija korrektselt täidetud 

tulemuskaardi registreerimiskohas asuvasse spetsiaalsesse postkasti. Iga mängija otsustab 

ise, kas ta esitab tulemuskaardi või mitte. Tulemuse esitamata jätmise korral mänguring 

võistlusel osalemisena arvesse ei lähe. 

Tulemuste arvestamine. Tulemusi arvestatakse jooksvalt vastavalt tulemuste laekumisele. 

Eraldi peetakse arvestust koondtulemuse ja erinevate formaatide kohta.  

Tulemuste avaldamine. Avalikustatakse jooksvalt kõikide võistlusformaatide ja üldarvestuse 

paremusjärjestus mängijate kaupa. Konkreetne mängutulemus avaldatakse ainult mängija 

nõusolekul. 

Autasustamine. Autasustatakse üldkokkuvõtte ning iga formaadi parimat naist, last ja meest. 

Eriauhind antakse enim kordi osalenud mängijale. Eriauhindu lisab korraldaja vastavalt 



sellele kui aktiivne on osavõtt. Kõikide osalejate vahel loositakse välja Ojasaare kinkekaarte. 

Auhinnad antakse kätte pärast eriolukorra lõppemist ühisel piknikul. 

Reeglitest kinnipidamine. Kõik mängijad peavad kinni pidama eriolukorra reeglitest, 

golfireeglitest ja Ojasaare kodukorrast. 

Korraldajatena usume inimeste aususesse, vastutustundesse ja lugupidavasse suhtumisse nii 

enda, kaaslaste kui ka väljaku suhtes. Omalt poolt püüame anda kõik endast oleneva, et 

pakkuda inimestele võimalust ausaks jääda.  

Eriolukorra reeglite rikkumise korral täname reeglite vastu patustanud osavõtjat senise 

osalemise eest ja ootame teda Ojasaarele tagasi mitte varem kui kuu aja pärast. 

Võistluse korraldaja on MTÜ Ojasaare Loodusmatk 

 


