Rae Golfiklubi liikme händikäpi arvestusse minevate
mänguringide (General Play ringid) registreerimise ja sisestamise
kord
Händikäpi arvestusse minevaid ringe (General Play, edaspidi GP ring) saab Eesti territooriumil
asuvatel väljakutel mängida perioodil 01. aprill – 31. oktoober. Teiste riikide väljakutel
mängitud GP ringide händikäpi arvestuse sobilikkus sõltub sellest, kas mängiti ajavahemikus,
kui antud riigis on GP ringid lubatud või mitte.

GP ringi registreerimine
GP ringi eelregistreerimise nõude täitmiseks piisab märkija teavitamisest enne mänguringi
algust, et soovitakse mängida GP ringi. Hilisemate arusaamatuste vältimiseks tuleb märkijat
teavitada mitu rada GP arvestuses mängitakse – 9 või 18.
Märkijaks võib olla vaid isik, kes omab Eesti Golfi Liidu poolt väljastatud kehtivat litsentsi ehk
on mõne Eesti golfiklubi aktiivse staatusega liige. Kehtib ka välisriigis mängitud GP ringi puhul.

Mängija kohustused GP ringi mängimisel ja tulemuste sisestamisel
•
•
•
•

Käitu ausalt
Mängi golfireegleid järgides
Sisesta GP ringi tulemused GolfBoxi ja kinnita enne keskööd
Kinnita kaasmängija(te) tulemused GolfBoxis enne keskööd

Tulemuse sisestamine GolfBoxi
Rae Golfiklubi liikmetel on võimalik GP ringide tulemusi sisestada/esitada ainult elektroonselt
kasutades selleks GolfBoxi veebirakendust või äppi. Äpi leiad Androidile Google Playst ja
iOS-ile App Store’ist. Äppi kasutades saab sisestada vaid Eesti golfiväljakutel mängitud GP
ringe. Välisriigis mängitud GP ringe ja võistlusringe saab sisestada vaid Golfboxi
veebirakenduses ning väljaku ja selle radade andmed tuleb mängijal ise GolfBoxi sisestada.
Kuidas seda teha, leiad juhendist.
Paberil või muul viisil Rae Golfile või klubile edastatud tulemuskaarte vastu ei võeta ega
aktsepteerita ning Rae Golfi töötajad GP ringe GolfBoxi ei sisesta ega kinnita.
Kui kasutate GolfBoxi äppi, siis piisab kui üks mängija sisestab mõlema mängija tulemused ja
teine mängija need kinnitab. Kui mõlemad mängijad soovivad ise oma tulemuse sisestada, siis
on ka see võimalik, kuid palume sellisel juhul mängupartneri tulemust oma äppi mitte sisestada
ja seal kinnitada, sest vastasel juhul kajastub tulemus GolfBoxis topelt. Oluline on jälgida, et iga
tulemus saaks GolfBoxi sisestatud ja seal kinnitatud vaid ühe korra.
GP ringi tulemus tuleb GolfBoxi sisestada rada-rajalt. Sisestada tuleb rajal saavutatud
brutotulemus või raja katkestamisel (rajale ei saadud tulemust kirja kas palli ülesvõtmise tõttu
või muul põhjusel) tuleb GolfBoxi äpis tulemust sisestades sisestada raja tulemuseks mängija
antud raja Net Double Bogey1 (võib sisestada ka 11). GolfBoxi veebirakenduses tulemust
sisestades tuleb katkestatud raja tulemuseks sisestada „–“.
Eestis mängitud GP ringi tulemus tuleb GolfBoxi sisestada ja peab saama märkija poolt
kinnitatud enne GP ringi mängimise päeva keskööd. Juhul, kui mingil põhjusel unustad ja/või
1

Net Double Bogey on esimene löökide arv, mille eest mängija antud rajal punktimängus enam punkte ei saa.
Näiteks mängija, kelle mängu HCP on 36, saab igal rajal Double Bogey eest 2 punkti, PAR + 3 annab talle ühe
punkti ning PAR + 4 null punkti.

tehnilistel põhjustel ei õnnestu seda õigeks ajaks teha, tuleb sellest kohe esimesel võimalusel
teavitada klubi Reeglite ja HCP toimkonda (edaspidi RHCP toimkond) e-posti aadressil
raerhcp@gmail.com.
Välisriigis mängitud GP ringi tulemus tuleb GolfBoxi sisestada ja märkijal kinnitada esimesel
võimalusel ja peab toimuma enne järgmise GP ringi mängist ja sisestamist GolfBoxi.
GP ringide tulemused peavad olema sisestatud ja kinnitatud nende mängimise kronoloogilises
järjekorras.
Kõik GP ringid, mis ei ole tähtaegselt GolfBoxi sisestatud ja/või seal märkija poolt kinnitatud
ning mille sisestamise ja/või kinnitamise hilinemise osas ei ole klubi RHCP toimkonda mängu
toimumise päeval teavitatud, kustutatakse RHCP toimkonna liikme poolt GolfBoxist.

Pärast tulemuste sisestamist kohustub mängija
•
•
•

Kontrollima, et sisestatud tulemus ei ole GolfBoxis kajastatud topelt
Kontrollima, et sisestatud ja kinnitatud mängutulemus on õige
Topelt või ebakorrektselt sisestatud GP ringi tulemuse korral teavitama sellest kohe
esimesel võimalusel klubi RHCP toimkonda e-postil raerhcp@gmail.com.

GP ringi tulemused, mis on sisestatud topelt või on sisestatud ebakorrektselt, kustutatakse
RHCP toimkonna poolt mängijat teavitamata.
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