Välisriigis mängitud GP ringi ja/või võistlusringi sisestamine GolfBoxi veebikeskkonda.
Selleks, et mängija HCPI oleks ajakohane ja kajastaks mängija mängutaset õigesti, tuleb mängijatel lisada
kõik mängitud GP ringide ja võistlusringide tulemused GolfBoxi. Eestis ja lähiriikides (Baltikumis ja teatud
juhul Skandinaavias) mängitud võistlusringide kinnitatud tulemused jõuavad üldjuhul GolfBoxi
võistlusmooduli kaudu mängija arvestuslike mänguringide hulka, kuid siin võib esineda erandeid ja
mängija peab GolfBoxis kontrollima, kas võistlusringi tulemus on jõudnud tema HCPI arvestusse. Teistes
välisriikides mängitud võistlustulemused ei jõua üldjuhul GolfBoxi ja mängija HCPI arvestusse. Selleks, et
välisriikides mängitud GP ringide ja/või võistlusringide tulemused läheksid mängija HCPI arvestusse, peab
mängija välisriigis mängitud GP ringi ja/või võistlusringi tulemuse ise GolfBoxi sisestama.
Välisriigis mängitud võistluse korral, mille tulemused ei ole avalikult kättesaadavad (ei ole EGA või mõne
suurema sarja võistlus), tuleb mängijal lisaks võistlusringi GolfBoxi sisestamisele esitada klubi RHCP
toimkonnale ka võistlustulemuste protokoll, mis kinnitab mängija sisestatud võistlusringi(de) tulemust.
Tulemuse sisestamise juhis.
Vali GolfBoxis [Tulemused] ja seejärel
[Sisesta tulemus]

Avaneval tulemuskaardil täida järgmised
väljad:
1. vali GP ringi või võistlusringi
mängimise kuupäev
2. märgi kas tegemist oli GP ringi või
võistlusringiga
3. võistluse puhul sisesta võistluse
nimetus (GP ringi puhul jäta tühjaks)
4. vali mängitud radade arv 18 või 9
5. kui võimalik sisesta mängimise
päeva antud väljakule arvutatud PCC
(peaks olema avaldatud ametlikus
võistluspäeva protokollis), kui ei ole
teada, jäta väärtuseks „0“

Märkija andmete sisestamine GP ringi korral – märkija saab olla vaid mõne Eesti golfiklubi aktiivset
staatust omav liige
6. vali märkija otsinguks liikmenumber
ja sisesta see väljale (ilma eesliiteta
„EE-“) järgmisel kujul „klubi
tunnusnumber“–„liikme number
klubis“ (mõningane loetelu klubide
tunnusnumbrites juhendi lõpus)
7. vali märkija otsinguks liikme nimi ja
sisesta see väljale
8. vali [Otsing]
9. kui liige leitakse, kuvatakse liikme
nimi ja tema klubi/koduklubi nimi
Kui pärast otsingut kuvatakse punktis 9 veateade, siis
Kui märkija omab aktiivset liikmelisust
viitab see selle, et sisestatud nimega või liikmenumbriga
mitmes Eesti golfiklubis avaneb
mängijat ei leitud või antud mängijal ei ole aktiivset
rippmenüü, kust on võimalik valida
liikmestaatust üheski Eesti golfiklubis ja teda ei saa
soovitud klubi
märkijaks sisestada/valida
Märkija andmete sisestamine välisriigis mängitud võistlusringi korral
10. kui sinu märkijaks ei olnud mõni
Eesti golfiklubi aktiivne mängija, siis
märgi ’Mängijat ei leitud Golfbox’ist’
11. sisesta märkija nimi ja koduklubi (kui
ei tea, sisesta „–’’)
12. märgi ’Sisesta iga raja tulemus’
13. märgi ’Väljakut pole Golfbox’i
andmebaasis’
14. sisesta riigi kus võistlus toimus
15. sisesta väljaku nimi kus võistlus
toimus
16. sisesta tii, millelt mängisid
17. sisesta väljaku PAR, tiile vastavad CR
(course rating) ja SR (slope rating) –
antud andmed leiad kas
tulemuskaardilt või väljaku slope
tabelist

Raja tulemuste sisestamiseks liigu lehel allapoole.
18. märgi ’Liiguta kursorit automaatselt edasi peale ühe numbri sisestamist’ – selle tulemusel liigub
kursor koheselt ühe numbri sisestamise järel järgmisesse lahtrisse – kahekohalise löögitulemuse
sisestamiseks tuleb mäge eemaldada

Sisestada tuleb
19. raja PAR
20. raja stroke index (leiab üldjuhul
tulemuskaardilt – näitab raja
raskusasted 1-18)
21. bruto löögitulemus rajal

Lõpetuseks vali [Salvesta]
a) GP ringi korral saadetakse
tulemuskaart kinnitamiseks
märkijale
b) võistluse korral saadetakse
tulemuskaart kinnitamiseks klubi
RHCP toimkonnale
Eesti golfiklubide tunnusnumbrid
Niitvälja Golfiklubi
EGCC
Otepää Golfiklubi
Valgeranna Golfiklubi
Rae Golfilubi
Ojasaare Golfiklubi
Saaremaa GCC
Estonian Tour Players Club
Otepää GCC
Reval Golf Club

1
3
5
8
12
13
14
15
16
17

