JUHEND
Aeg

28.-30. august 2015

Koht

Jõelähtme, Estonian Golf & Country Club, Sea Course

Mänguvorm

Löögimäng, 54 rada (3 x 18 rada)
naised mängivad sinistelt (5316 m)
mehed mustadelt tiidelt (6504 m)

Võistlusklassid

Naised, max. EGA exact hcp 24,0
Mehed, max. EGA exact hcp 18,4

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.
Võistlusest osavõtja peab olema Eesti Vabariigi kodanik, kelle mängijaproﬁil
vastab juhendis toodud tingimustele ning kellel on aktiivne HCP.

Reeglid
Eesti meistrivõistlused löögimängus mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt
kehtestatud rahvusvahelistele golﬁreeglitele, EGL Hard Card’ile, käesoleva
võistluste tingimustele ning kohalikele reeglitele.
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Tingimused
Avapäeval lähetatakse võistlusklassid rajale loositud gruppides 1. ja 10. tiilt järjestusega: naised ja mehed. Võistluskomitee võib otsustada lähetada ainult 1. tiilt.
Järgmisel päeval on järjestus sama, kuid võistlusklassi piires vastupidises järjekorras (mees, kes 1. päeval alustas meeste klassi esimeses stardis, on nüüd meeste
klassi viimases stardis jne). Viimasel päeval on stardijärjestus vastavalt 36 raja
tulemustele. Võistluse komiteel on õigus stardijärjekorda vajadusel muuta.
Kolmandale võistluspäevale pääsevad kõikidest võistlusklassidest 96 parimat (78
paremat meest ja 18 naist) ning tasatulemusetega mängijad. Võistluskomiteel on
õigus muuta cut`i limiiiti. Kolmandale võistluspäevale lähetatakse võistlejad vastupidises paremusjärjestuses, st viimase päeva stardijärjestus määratakse
põhimõttel parim 36, 18, 9, 6, 3 ja 1.
Juhul kui esimest kolme kohta jäävad võrdse tulemuse korral jagama 2 või enam
võistlejat, korraldatakse neile vahetult peale võistlusringi kiire lõppmängu formaadis play-off, mis viiakse vajadusel läbi radadel järjestuses rada 10., 11., 9., 10
jne kuni selgub võitja.

Mänguaeg
Juhul kui võistluse komitee ei otsusta teisiti, on ettenähtud mänguaeg 4:30.

Osavõtutasu
100 €, sh. käru kasutamist ning harjutuspalle igal võistluspäeval

Harjutusring
26.-27. augustil toimuvatele harjutusringidele saab registreeruda EGCC Caddiemasteris emaili teel: info@egcc.ee. Harjutusringi green fee on 25 €.
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Peakohtunik

Heinu Klaas

Kohtunikud

Sander Vallaots, Rein Unn

Võistluse komitee Hanno Kross, Piret Sepp, Torel Neider, Heinu Klaas, Katrin Heinla,
Rein Unn, Sander Vallaots

Autasustamine
Autasustatakse iga võistlusklassi kuute parimat diplomiga ja esimest kolme medali
ning diplomiga. Autasustamine toimub ca 15 minutit peale viimase võistleja võistlusringi lõpetamist.

Registreerimine
Registreerimine lõppeb 25. augustil 2015. a kell 18:00. Mängija loetakse registreerunuks, kui mängija on registreerinud end süsteemi Gofbox kaudu ning tasunud
osavõtutasu. Kui mängija ei võta ennast registreerunute nimekirjast maha hiljemalt
25. augustil kell 18:00, siis on mängijal kohustus tasuda osavõtumaks.
Võistlustasu tuleb kanda MTÜ Estonian Golf & Country Club arveldusarvele
EE652200221021614555 Swedbank. Lõplik osalejate nimekiri ja stardilist avaldatakse hiljemalt 27.08.2015 Golfboxis.

Toitlustus
Fahle Golﬁrestoran pakub võistlejatele toitlustust erihinnaga 5 €/lõuna.

Lisainfo
Katrin Heinla / e-mail: katrin@egcc.ee / mob: 52 90 710
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