
Rademar Mid-Amatööride  EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 2015
ja

GolfLife Shop MidAm Tour Rademar´i III osavõistlus

JUHEND

AEG:   11-12. juuli 2015                                           
KOHT:  Saare Golf
MÄNGUVORM:        Löögimäng, 36 rada 
VÕISTLUSTASU:      80 eurot    .  

VÕISTLUSKLASSID JA TEE´D:     

Võistlusel mängitakse välja Mid-Amatööride Eesti meistritiitel löögimängus kahes klassis: 
mehed ja naised.

Lisaks osalevad mängijad, kes kuuluvad MTÜ-sse MidAm Golf Estonia, GolfLife Shop 
MidAm Tour Rademar´i III osavõistlusel.

Võistlusel peetakse kahte eraldi arvestust: Eesti Meistrivõistluste arvestus ja GolfLife 
Shop MidAm Tour Rademar´i III osavõistluse arvestus, mis lähtub MidAm Tour 
võistlusklasside klassifikatsioonist. 

Võistleja, kes soovib osaleda Mid-Amatööride 2015 Eesti Meistrivõistlustel peab olema 
Eesti Vabariigi kodanik, kelle mängijaprofiil vastab juhendis toodud tingimustele ning 
kellel on aktiivne HCP. 

Võistleja, kes soovib osaleda GolfLifeShop MidAm Tour Rademar´i III osavõistlusel, 
peab olema MTÜ MidAm Golf Estonia liige ja ei pea olema Eesti Vabariigi kodanik.
Erisus MidAm Tour III osavõistlusel, võrreldes MidAm Tour 2015 üldise võistlusjuhendiga 
on see, et kõik mehed, sõltumata klassist, mängivad valgetelt tiidelt ja kõik naised, 
sõltumata klassist, mängivad sinistelt tiidelt.

HCP piirang on EGA exact hcp 24,0 meestel ja 36 naistel.
Vanuseklasse määratletakse vastavalt EGL reglemendile „Võistlusklasside vanusepiirid 
2015“

• Mid-Amatöörid naised (30+) (sinised tiid)
• Mid-Amatöörid mehed (30+) (valged tiid)



Osavõtt:
Võistlusel saab osaleda maksimaalselt 144 võistlejat. Juhul, kui on rohkem 
registreerujaid, arvatakse välja kõrgema HCP-ga võistlejad, et koguarv ei ületaks 144. 
Valiku osas jätab võistluse komitee endale otsustamise ainuõiguse, vastav otsus 
jõustub koheselt ning ei kuulu edasisele vaidlustamisele. Võistlusklassis peetakse 
arvestust, kui registreerub vähemalt 6 osalejat. Kui ühte võistlusklassi registreerub 
vähem kui 6 võistlejat, on võistluskomiteel otsustusõigus võistluse toimumise 
tingimuste osas. 

Kohtade olemasolul ei ole keelatud võistlusel osalemine väljaspool võistlusarvestust, 
kui isik ei ole kodakondne või kui ta ei ole MTÜ MidAm Golf Estonia liige.

Reeglid: 

Eesti mid-amatööride meistrivõistlused löögimängus mängitakse vastavalt R&A Rules 
Ldt poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfireeglitele, EGL Hard Card’ile, käesoleva 
võistluste tingimustele ning kohalikele reeglitele. 
MidAm Tour III osavõistlus mängitakse ja võistlusarvestust peetakse lähtudes MidAm 
Tour 2015 üldisest võistlusjuhendist ja kooskõlas R&A Rules Ldt poolt kehtestatud 
rahvusvahelistele golfireeglitega, EGL Hard Card’iga, käesoleva võistluste tingimustega 
ning kohalikele reeglitega. 

Tingimused:

Avapäeval lähetatakse võistlusklassid rajale loositud gruppides 1 ja 10 tee´lt 
järjestusega: naised ja mehed. Võistluskomitee võib otsustada lähetada ainult 1 tee’lt. 
Viimasel päeval on stardijärjestus vastavalt esimese päeva tulemustele vastupidises 
paremusjärjestuses. Võistluse komiteel on õigus stardijärjekorda vajadusel muuta. 
Paremusjärjestuse seadmisel lähtutakse põhimõttest, mille kohaselt ühes grupis 
eelistatakse koos mängijaid, kes võistlevad Eesti meistritiitlile.

Juhul kui esimest kolme kohta jäävad võrdse tulemuse korral jagama 2 või enam 
võistlejat, korraldatakse neile vahetult pärast võistlusringi 18. rajal sudden-death 
formaadis play-off. 

Võistlustasu:  

80 eurot sisaldab käru kasutamist ning harjutuspalle igal võistluspäeval ja green feed.

Harjutusring : 

Harjutusringile saab registreerida Saare Golfi caddiemasteris emaili teel: 
booking@saaregolf.ee Harjutusringi green fee hinna määrab väljaku pidaja.
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Peakohtunik :   Heinu Klaas 
Kohtunik:  Sander Vallaots

Võistluse komitee:  Heinu Klaas, Tarko Tuisk, Sander Vallaots, Marko Kaldoja

Autasustamine: 

Mid-amatööride Eesti Meistrivõistluste raames autasustatakse iga võistlusklassi 3 
parimat medaliga ja mõlema klassi võitjat  rändkarikaga. Autasustamine toimub ca  15 
minutit pärast viimase võistleja võistlusringi lõpetamist.
GolfLife Shop MidAm Tour Rademar III osavõistluse iga klassi kolme parimat 
autasustatakse MTÜ MidAm Tour sätestatud korras.

Registreerimine: Registreerimine lõppeb 8. juulil 2015. a kell 18:00.

Mängija loetakse registreerunuks, kui mängija on registreerinud end süsteemi Gofbox 
kaudu või Saare Golfi caddiemasteris. Kui mängija ei võta ennast registreerunute 
nimekirjast maha hiljemalt 8. juuli kell 18:00,  on mängijal kohustus tasuda 
võistlustasu. 
Võistlustasu tuleb kanda MTÜ MidAm Golf Estonia arveldusarvele 
EE211010220236014229 Swedbank. 

Lõplik osalejate nimekiri ja stardilist avaldatakse hiljemalt 09.07.2015 Golfboxis.

Lisainfo: info@midamgolf.ee või tel: 508 2682; 511 5004
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