
      

JUUNIORIDE EESTI MEISTRIVÕISTLUSED

 Kuupäev:   20.-21.07. 2015

 Koht:    Estonian Golf & Country Club

 Väljakud:  Sea Course ja Stone Course

 Kategooriad:   U12 / U15 / U18 / U21

Registreerimine lõpeb: 18. juulil 2015 kell 18:00
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Kategooriad ja vanusegrupid:
Võistlust peetakse  5. erinevas võistluskategoorias:

Võistlusklass Vanusegurpp Stone Course’ tiid Sea Course’ tiid

Poisid / tüdrukud U12 ladies / ladies ladies / ladies

Poisid / tüdrukud U15 club / ladies senior / ladies

Poisid / tüdrukud U18 back / ladies back / senior

Poisid / tüdrukud U21 back / ladies back / senior

Võistlusklassi aluseks on vähemalt 6 registreerujat. U12/U15 HCP piiranguks on 54 ja 
U18/U21 HCP piiranguks on 36. Kui mängija soovib võistelda vanemas vanuserühmas, 
tuleb sellest registreerimisel komiteele teada anda.

Mänguvorm
Võistlusel mängitakse kõikides vanusegruppides 36 rada löögimänguna. Võistlustel Cut’i 
ei ole. Juhul kui esimest kolme kohta jäävad võrdse tulemuse korral jagama 2 või enam 
võistlejat, korraldatakse neile vahetult peale võistlusringi sudden-death formaadis play-off 
võistluskomitee poolt nimetatud rajal. Teised tasatulemused parem IN.

Osavõtutasu:                  
60€ tasuda hiljemalt 18. juuliks MTÜ EGCC GOLF ACADEMY EE452200 22104 9477486 
Osavõtutasu sisaldab harjutus- ja võistluspäevadel: käru ja piiramatul hulgal harjutuspalle

Harjutusring:
Harjutusringi tasu on 25€ ning harjutusringi saab mängida 18. ja 19. juulil. Registreerida 
on võimalik süsteemis Golfbox või võttes ühendust EGCC Caddiemasteriga e-maili teel 
info@egcc.ee või tel: +372 6 025 290. Harjutusringi garanteerimiseks registreerida enda 

tii-aeg võimalikult varakult. 

Võistluste tingimused:  Juhul kui võistlusklassi ei registreeru 6 mängijat, otsustab 

võistluskomitee võistlusklasside ühendamise. Valiku osas jätab võistluskomitee endale 
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otsustamise ainuõiguse, vastav otsus jõustub koheselt ning ei kuulu edasisele 
vaidlustamisele.
Juunioride Eesti meistrivõistlustel 2015 osalejal on vajalik esitada kehtiv HCP kaart ja 
aktiivne HCP. 
Avapäeval lähetatakse võistlusklassid rajale järjestikuste startidega loositud gruppides. 
Järgmisel päeval on stardijärjekord vastavalt esimese võistluspäeva tulemustele pööratud 
järjestuses ning viimastena stardivad kõikide võistlusklasside liidrid.
Esimesel päeval mängitakse Stone Course’ 18 rada ja teisel päeval mängitakse Sea 

Course’ 18 rada.

Caddide kasutamine ei ole lubatud!

Reeglid: "
Juunioride Eesti meistrivõistlused 2015 mängitakse vastavalt R&A, St. Andrews’i poolt 

kehtestatud rahvusvahelistele golfireeglitele, EGL-i Hard Card-ile ning kohalikele 
reeglitele. 

Võistluse peakohtunik: Rein Raudsepp
Võistluse komitee:" Piret Sepp, Torel Neider, Rein Raudsepp, Katrin Heinla

Autasustamine: "
Kõikide võistlusklasside 3 parimat autasustatakse EGL-i meistrivõistluste medaliga. 

Autasustamine toimub  ca 30 minutit peale viimase võistleja võistlusringi lõpetamist.

Registreerimine: "
Registreerimine toimub Golfboxis.

Sportlane loetakse registreerunuks peale osalustasu laekumist.
Võistluse informatsioon:
Piret Sepp" " " " " Katrin Heinla
Estonian Golf Association" " " " Estonian Golf & Country Club
+372 523 7067" " " " " +372 5290710

piret@golf.ee" " " " " katrin.heinla@egcc.ee 
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