
GolfBox äppi kasutusjuhend (koostatud iOS-il kasutatava rakenduse baasil – 

Androidi rakendusel võib esineda visuaalseid erinevusi) 

Kasutaja sisenemine GolfBoxi äppi. 

1. Sisesta oma GolfBoxi kasutajatunnus. Rae Golfiklubi 
liikmetel [EE-12-xxx] või asendatud kasutajanimi. 

2. Sisesta GolfBoxi salasõna.  
3. Kinnita sisenemine (hiljem on kasutaja andmete 

juures võimalik valida ka sisenemine sõrmejäljega või 
näotuvastusega – sõltub kasutatava nutiseadme 
võimalustest) valides Sign in 

 

 

Tiiaegade broneerimine 

1. Vali Teetime booking 

 
2. Vali Golfiklubi 
 
Hetkel on võimalik GolfBoxis registreerida tiiaegu vaid Rae 
ja Valgeranna golfiväljakule 

 
3. Vali väljak ja tii, millele soovid aega broneerida 
 

 
4. Vali kuupäev 

 



5. Vali tiiaeg  

 
6.  Lisa mängija (valikuline) 

 
Kui soovid lisada ka mängukaaslast broneeringusse, siis 
7. Vali mängija otsing (juhul kui ei ole salvestatud 

lemmikuks) Search Player 
8. Vali Member ID 
9. Sisesta Member ID väljale mängija EGL liikmenumber 

ilma eesliiteta EE- (Rae liikme puhul 12-xxx) 
10. Käivita otsing valides Search 
 
Liikmenumbri algus sõltub mängija koduklubist. 
 
Eesti klubide tunnused: 
Niitvälja GK – 1 
EGCC – 3 
Otepää GK – 5 
Saaremaa GK  – 6 
Valgeranna GK – 8 
Rae GK – 12 
Ojasaare GK – 13 
Estonian Tour Players Club – 14 
Saarema GCC – 15 

 

11. Kinnita mängija 

 
Mängukaaslase valik lemmikute hulgast 
12. Vali lemmikud (Favourites) 
13. Kinnita mängija nimekirjast  

 



Kolmanda ja neljanda mängupartneri lisamiseks korda 
mängija lisamise etappi (6 kuni 13) 
14. Lõpetuseks kinnita broneering valides Approve 

 

General Play tulemuskaardi sisestamine 

1. Vali Scorecard 

 
2. Vali klubi, millel GP ringi mängid 

 
3. Vali väljak (EGCC-l ja Niitväljal on kaks väljakut) 

 



4. Vali kas mängid 18 rada, esimesed 9 või tagumised 9 
rada 

5. Lisa märkija (mängija) 

 
6. Vali mängija otsing Search Player 
7. Vali EGA nr 
8. Väljale Member ID sisesta mängija EGL liikmenumber 

ilma eesliiteta EE- (Rae liikme puhul 12-xxx) 
9. Käivita otsing valides Search 

 
10. Kinnita mängija 

 
Mängukaaslase (märkija) valik lemmikute hulgast 
11. Vali lemmikud (Favourites) 
12. Kinnita mängija nimekirjast 

 



13. Võid veel muuta mitu rada mängid 
14. Kontrolli üle ja vajadusel saad muuta mängijate tiisid. 

Automaatselt on määratud klubitiid – meestel 
kollane, naistel ja tüdrukutel punane ja poistel sinine. 
Mängija tii muutmiseks vajuta mängija nimele. Edasi 
järgi samme 15 ja 16 

17. Vali Next 

 
15. Vali soovitud tii 
16. Kinnita valides OK 

 
Võimalik valida, millist statistikat mängija soovib enda 
mängu kohta eraldi koguda (nõuab raja tulemuse 
sisestamisel ka valitud andmete sisestamist). 
18. Vali mille kohta andmeid koguda soovid. Valiku 

tegemine ei ole kohustuslik 
19. Vali Next 

 



Võimalik valida, millist statistikat märkija (mängukaaslane) 
soovib enda mängu kohta eraldi koguda (nõuab raja 
tulemuse sisestamisel ka valitud andmete sisestamist). 
20. Vali mille kohta andmeid koguda soovid. Valiku 

tegemine ei ole kohustuslik 
21. Vali Start Round 
 
Kui mängukaaslasi, kelle tulemuse sisestad oma seadmest 
on rohkem kui üks, korda neid samme. 

 
Tulemuse sisestamise alustamine esimese mängitava raja 
lõpus. Rakendus pakub kohe välja raja, millelt mängimist 
alustasid. Kui alustasid mängimist 10. rajalt, pakub 
rakendus tulemuste sisestamise alustamist 10. rajalt. 
22. Vali mängija kelle tulemust valitud rajal soovid 

sisestada 
 

23. Sisesta mängija tulemus kasutades – või + märke. 
Rakendus pakub koheselt raja tulemuseks mängija 
PHCP järgset PAR tulemust 

24. Kui oled enne mängu algust märkinud, et soovid 
koguda statistikat (punktid 18 ja 19), kuid enam seda 
ei soovi, on võimalik see välja lülitada valides Disable 
statistics 

25. Mängija raja tulemuse kinnitamiseks vali Save 

 



Mänguringi lõpus pakub rakendust võimalust tulemuste 
edastamiseks. 
26. Tulemuste edastamiseks vali Send scores 
27. Rakendus küsib üle, et kas sa soovid mängu tulemust 

saata nüüd. Kinnituseks vali OK 

 
Rakendus palub valida märkija mängija tulemuste 
kinnitamiseks. 
Koheselt kuvatakse mängija, kes valiti alguses märkijaks. 
Kui koos peeti arvestust rohkem kui kahe mängija 
mängutulemuse kohta, on võimalik rakenduse poolt 
pakutud märkijat vahetada. Selleks valida väli Choose 
marker ja valida teine mängija märkijaks. 
Pärast märkija valimist: 
28. Kinnita tulemuste edastamine valides Send scores 
 
Äpp saadab GolfBoxi kõik sisestatud tulemused. 

 
Rakendus nõuab märkija sisenemist (login) GolfBoxi 
29. Märkija sisestab oma GolfBoxi kasutajanime 
30. Märkija sisestab oma GolfBoxi salasõna 
31. Kinnitab GolfBoxi sisenemine valides Sign in 

 
Rakendus annab teada, et mängijate tulemused on 
edastatud. 
32. Lõpetamiseks vali OK 
 
Tulemused tuleb edastada hiljemalt sama päeva südaööks. 
Uued HCP-d arvutab GolfBox välja ning need saavad 
mängijatele teatavaks järgmise päeva hommikuks. 

 
 


