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Eesti klubide meistrivõistlused 2015
Kuupäevad:
L‒P, 5.‒6.09.2015
Koht:
Niitvälja Golf
Klassid:
mehed (M), naised (N), seenior M (55+), seenior N (50+)
Võistkondade suurus:
kolm liiget võistkonnas + varuliige
Osalevad klubid
Estonian Golf and Country Club
Haapsalu Golfiklubi
Niitvälja Golfiklubi
Otepää Golfiklubi
Saaremaa Golfiklubi
Suuresta Golfiklubi
Valgeranna Golfiklubi
Igal klubil on igas võistlusklassis õigus välja panna üks võistkond, mis läheb
lõpptabelis arvestusse. Klubil on õigus panna välja ühes klassis ka rohkem võistkondi,
kuid arvestusse läheb neist ainult eelnevalt määratud esindusvõistkond.
Formaat:
Laupäeval, 5.09 mängitakse 1. ring löögimängu. Pühapäeval, 6.09 mängitakse 2. ring
löögimängu selliselt, et esimese päeva tulemuste alusel on stardigruppides koos
parima tulemuse välja mänginud võistkonnad. Näiteks kui Valgeranna ja EGCC
võistkonnad on vastavalt meeste arvestuses 1. ja 2. kohal, pannakse nende klubide
mängijad teisel päeval samadesse stardigruppidesse.
Kahe päeva löögimängu tulemuste alusel reastatakse klubid paremusjärjestusse.
Arvesse läheb iga võistkonna kaks paremat tulemust mõlemast päevast. Iga klassi
autasustatakse eraldi.
Kõigi klasside kokkuvõttes parimale klubile antakse eriauhind.
Juhul kui esimest kahte kohta jääb võrdse tulemuse korral jagama kaks või enam
võistkonda, läheb arvesse kolmanda võistkonnaliikme tulemus. Juhul kui ka see ei
anna tulemust, korraldatakse võistkondadele vahetult pärast võistlusringi radadel 1 ja
18 sudden-death-formaadis play-off. Play-off’is mängib üks võistkonnaliige ja osaleja
määrab klubi kapten või tema määratud isik.
Klubidel on õigus teises ringis kasutada varuliiget.Varuliikme kasutamise otsustab
klubi kapten või tema kohuseid täitev isik. Mängijat saab varuliikmega asendada iga
hetk kuni asendatva mängija tii-ajani.

info@niitvaljagolf.ee
+372 678 0454
Skype: niitvaljagolf

Niitvälja,
Keila vald 76624
Harjumaa, Eesti Vabariik

WWW.NIITVALJAGOLF.EE
WWW.FACEBOOK.COM/NIITVALJAGOLF

Auhinnad:
1.‒3. koht auhinnatakse EGLi karikate/medalitega, 4.‒7. koht diplomitega.
Peaauhind on õigus minna Eestit esindama Euroopa klubidevahelistele
meistrivõistlustele (European Men’s / Women’s Club Trophy 2015) vastavas klassis.
Registreerumistähtpäev:
Klubide võistkondade võistlusele registreerimine: 1.06.2015 kristo@niitvaljagolf.ee
Klubi võistkondades mängivate võistlejate registreerimine 1.09.2015
Programm:
Laupäev, 5.09
10:00 algab võistkondade registreerimine
11:50 lipuheiskamise tseremoonia, avamine
12:04 esimene start
14:36 viimane start
16:30 orienteeriv lõppaeg 1. flight’il
19:00 orienteeriv lõppaeg viimasel flight’il
19:30 galaõhtusöök Niitväljal
21:00 pühapäevaste võistlusgruppide ja stardiaegade avalikustamine
Pühapäev, 6.09
9:00 esimene start
12:04 viimane start
13:00 orienteeriv lõppaeg 1. flight’il
17:00 võistluse lõpetamine, autasustamine
Toitlustus:
Võistlustasu ei sisalda muud toitlustust peale lõputseremoonial pakutava tordi ja
šampuse.
Igal võistkonnal on võimalik ettetellimisel süüa mõlemal võistluspäeval pakutavat
lõunat 10 euro eest inimese kohta. Lõunat pakutakse laupäeval ajavahemikus 16:30–
19:00 ja pühapäeval ajavahemikus 12:30–16:30.
Laupäeva õhtune galadinee Niitväljal maksab 35 eurot inimese kohta ja osalemiseks
palume registreeruda e-posti aadressil info@niitvaljagolf.ee. Osalustasu palume
tasuda eelnevalt AS Eesti Golfikeskuse arvelduskontole IBAN:
EE901010002019833007.
Ööbimine:
Laulasmaa Spas – kahene standardklassi tuba hinnaga 75 eurot (ehk 37,5 eurot
inimese kohta), ühene tuba hinnaga 68 eurot. Sisaldab Laulasmaa Spa basseinidesaunade kasutust ja hommikusööki. Broneeringute tegemiseks palume võistkondadel
kontakteeruda otse Laulasmaa Spaga e-posti aadressil sales@laulasmaa.ee ja öelda
märksõna „Klubide MV“. Broneeringud tuleb teha enne 1.09 ja need sõltuvad vabade
kohtade olemasolust.
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Võistlustasu:
Võistlustasu on võistkonna kohta 270 eurot.
Kui klubi paneb välja võistkonnad kõigis neljas võistlusklassis, kehtib klubile kõikide
võistkondade peale kokku soodustasu 990 eurot.
Võistlustasu palume kanda hiljemalt 15.08 AS Eesti Golfikeskuse arvelduskontole
IBAN: EE901010002019833007.
Võistlustasu sisaldab mänguringe, harjutuspalle, klubiruumide kasutust,
võistluskorraldust, ava- ja lõputseremoonial osalemist, karikaid.
Võistlustasu ei sisalda ööbimist, toitlustust (v.a. lõpetamisel), transporti.
Võitjavõistkonnad/klubid tasuvad ise oma osaluse Euroopa klubidevahelistel
meistrivõistlustel.
Võistlusreglement:
Kehtivad Royal St. Andrewsi kehtestatud golfireeglid, EGLi Hard Card, Niitvälja
klubi kohalikud reeglid.
Klubi võistkonnas tohivad osaleda vaid klubis registreeritud mängijad, kelle 2015.
aasta klubimaks on tasutud.
Võistkonna saab üles anda vaid klubi, st. klubimängijate kokku pandud võistkonda
ilma klubi heakskiiduta võistlustele ei registreerita.
Võistlusklass loetakse täidetuks, kui osaleb vähemalt kolm võistkonda. Vähemate
võistkondade puhul võistlusklassi ei arvestata.
Võistkondadel on soovituslik kanda ühtset vormi. Eelistatult klubi logodega, kuid
võib olla ka sama värvivalikuga (nt. mustad püksid, valge T-särk, punane
kampsun/jakk).
Võistkondadel on võimalus anda võistkonna kohapealsel registreerimisel
korraldajatele üle klubi lipp (mis heisatakse avatseremoonial).
Klubi kaptenitel on õigus liigelda väljakul golfiautoga ja oma võistkonna liikmetele
nõu anda ning teha kahe mänguringi vahel muudatusi võistkondades, andes teise
päeva stardiks üles varuliikme. Vaikimisi stardib teisel päeval sama koosseis, kes
esimesel võistluspäeval. Varuliikme määramine ei ole võistkondadele kohustuslik.

