kus mängija saaks osaleda (vastavalt
võistlustingimustele).

Eesti Golfi Liidu võistluste kohalikud reeglid /
võistlustingimused
Käesolevad kohalikud reeglid kehtivad kõigil Eesti
Golfi Liidu (EGL) egiidi all korraldatavatel võistlustel
ning soovi korral ka muudel võistlustel.
Võistluste kohalikud reeglid
1. Reeglid
EGL võistlustel kehtivad R&A Ltd ametlikud
golfireeglid, käesolevad võistlustingimused ja kohalikud reeglid ning vastava väljaku kohalikud reeglid.
Reeglite tundmise eest vastutab võistleja (reegel
6-1).
2. Riietus ja jalatsid
Riietuse ja jalatsite puhul peab järgima klubi poolt
kehtestatud etiketireegleid. Golfikingade puhul on
lubatud ainult soft spikes. Lühikesed spordipüksid ja
teksad ei ole lubatud.
Karistus tingimuste rikkumise eest: starti mittelubamine või diskvalifitseerimine.
3. Käitumine ja etikett
Etiketi- ning väljaku käitumisreeglite rikkumise,
võistluskomitee või võistluse korraldajate solvamise
või ründamise korral on võistluskomiteel õigus
võistleja diskvalifitseerida ning määrata talle
võistluskeeld kuni kahel järgmisel EGLi võistlusel,

4. Kasutatavad draiverid
Võistleja poolt kasutatava draiveri kepipea mudel ja
lööginurk peab olema kehtivas R&A poolt välja antud
lubatud golfikeppide nimekirjas (List of Conforming
Driver Heads - www.randa.org). Karistus tingimuste
rikkumise eest: diskvalifitseerimine.
5. Palli spetsifikatsioon (märkus reegli 5-1 juurde)
Kõik võistlejad peavad kasutama palle, mis on loetletud kehtivas, R&A poolt väljastatavas nõuetele vastavate golfipallide nimekirjas (List of Conforming Golf
Balls - www.randa.org).
Karistus tingimuste rikkumise eest: diskvalifitseerimine.
6. Caddie
Võistleja vastutab oma caddie tegevuse eest täiel
määral. Reeglite, võistlustingimuste või etiketi rikkumine caddie poolt toob kaasa karistuse võistlejale.
Caddie riietus peab vastama mängijale esitatud riietuse nõuetele, jalatsiteks peavad olema sileda tallaga spordijalanõud.
7. Mängutempo (märkus 2 reegli 6-7 juurde)
Võistluskomitee määrab täisringi ning iga raja
lõpetamiseks lubatud maksimaalse aja ning teeb
vastavasisulise informatsiooni mängijatele kättesaadavaks (sh paneb üles võistluse infotahvlile).
Mängima peab liigsete viivitusteta. Mängutempo
hoidmiseks omab võistluskomitee õigust mõõta selle
võistlusgrupi mänguaega, kes viivitab ning kelle
mänguaeg ei mahu lubatud kontrollaja piiridesse.
Viivitust defineerib olukord, kus järgnev mängugrupp

jääb eespool mängivast grupist maha rohkem kui
stardiaja intervalli võrra.
Kui võistleja, kelle kord on esimesena sooritada löök,
ületab ajavõtul 50 sekundi piiri ning 40 sekundi piiri,
juhul kui tema kord on lüüa järjekorras teisena või
kolmandana, võib teha talle hoiatuse mängutempost
mittekinnipidamise eest.
Esimene rikkumine – suuline hoiatus
Teine rikkumine – trahv üks löök;
Kolmas rikkumine – trahv kaks lööki;
Neljas rikkumine – diskvalifitseerimine;
Märkused:
Võistluskomitee ei pea võistlejaid aja
1.
mõõtmisest informeerima;
2.
Aja mõõtmine algab hetkest, mil kohtuniku
otsuse kohaselt on võistleja kord lööki
sooritada
Kui grupi jälgimisel selgub, et mängutempo
3.
probleemi põhjustab üks või kaks mängijat,
on lubatud mõõta ainult probleemi põhjustanud mängijate aega.
8. Mängu katkestamine ohtliku olukorra tõttu.
Äike.
Kohaldatakse reeglit 6-8b.
Kasutatakse järgmisi märguandeid:
• Mäng viivitamatult katkestada: üks pikk sireen.
• Mäng katkestada: kolm järjestikust sireeni, korduvalt.
• Jätkake mängu: kaks järjestikust sireeni, korduvalt.
8.1. Tegutsemine äikese korral
Äikese korral annab mängu ajutisest katkestamisest
märku üks pikk sireeniheli.
Võistleja kohustuseks on mäng viivitamatult
katkestada, märkida pall (n. tiiga/tiidega) ning lahkuda väljakult. Kui mängija ei katkesta mängu koheselt,

ta diskvalifitseeritakse, kui asjaolud ei luba loobuda diskvalifitseerimisest reegli 33-7 alusel.
Mängu jätkamist tähistab kaks lühikest sireeniheli.
9. Harjutamine radade vahel
Löögimängus ei tohi mängija kahe raja mängimise
vahel sooritada ühtki harjutuslööki viimati mängitud
raja puttamisgriinil ega selle lähedal.
Karistus tingimuste rikkumise eest: kaks trahvilööki;
rikkumise toimepanemisel täisringi viimasel rajal,
saab mängija karistuse sellel rajal.
10. Transport
Võistlejatel on võistlusringi jooksul keelatud transpordivahendite kasutamine, välja arvatud juhul, kui
seda lubab võistluskomitee (nt meditsiiniline põhjus).
Võistluskomitee liige või tema poolt määratud isik
võib mängutempo hoidmise huvides pakkuda mängijale transporti viimase löögi sooritamise kohta.
Karistus tingimuste rikkumise eest:
Rajamäng – pärast selle raja lõpetamist, kus rikkumine avastati, korrigeeritakse mängu seisu, arvestades maha ühe raja iga raja kohta, kus rikkumine
esines; ringi kohta arvestatakse maha maksimaalselt
kaks rada.
Löögimäng – kaks trahvilööki iga raja kohta, kus
rikkumine esines; maksimaalne karistus ringi kohta –
4 lööki.
Raja- või löögimäng – kui rikkumine esineb kahe raja
vahel, rakendatakse karistust järgmisele rajale.
Keelatud transpordivahendi kasutamisest peab
rikkumise avastamisel koheselt loobuma. Vastasel
juhul mängija diskvalifitseeritakse.
11. Kaugusmõõdikud
Mängija võib saada kauguste kohta informatsiooni
kaugusmõõdiku abil. Kui mängija kasutab täisringi
ajal kaugusmõõdikut muude tingimuste, mis võivad

mängu mõjutada (nt kõrguste vahed, tuule kiirus
vmt) mõõtmiseks või hindamiseks, rikub mängija
reeglit 14-3.
Karistus tingimuste rikkumise eest:
Esimene rikkumine - rajamängus raja kaotus;
löögimängus - kaks trahvilööki;
Järgmine rikkumine – diskvalifitseerimine.
12. Ebaharilikud pinnasetingimused (märkus
reegli 25-1 juurde)
Vabastust ei ole lubatud võtta juhul, kui mängija
seisab löögiasendi sissevõtmisel jalgadega urulooma, roomaja või linnu uuristatud augu, mullahunniku või raja peal või sees.
13. Kivid bunkrites
Kivid bunkrites on teisaldatavad tehislikud takistused
(reegel 24-1) ning ilma trahvita eemaldatavad.
14. Bunkri ääred
Bunkri ääres või sees asuvat muruga kaetud
maapind, sh ülestikku laotud pinnaskihtidest serv
(kaetud muru või mullaga) ei ole „madalaks pügatud
muruga ala“ (reegel 25-2).
15. Ajutised mitteteisaldatavad tehislikud takistused
Kehtib vastav R&A ametlikes golfireeglites toodud
kohaliku reegli näidis (punkt 7a, lk 135-138).
16. Ajutised elektriliinid ja kaablid
Kehtib vastav R&A ametlikes golfireeglites toodud
kohaliku reegli näidis (punkt 7b, lk 138-139).
17. Nõuanne võistkondlikel võistlustel (märkus
reegli 8 juurde)

Reegli 8 juures oleva märkuse alusel tohib iga
võistkond määrata ühe isiku (lisaks neile, kelle käest
on lubatud selle reegli kohaselt nõu küsida), kes võib
oma võistkonna liikmetele nõu anda. See isik peab
olema komiteele teada enne nõu andmist.
18. Dopingu kasutamine
Eesti Golfi Liit lähtub võistluste korraldamisel puhta
spordi väärtustest ja põhimõtetest, Maailma
Antidopingu Agentuuri (WADA) koodeksist,
Rahvusvahelise Golfi Föderatsiooni
antidopingureeglitest (http://www.igfgolf.org/medicalanti-doping/) ja Eesti dopinguvastastest reeglitest
(http://www.antidoping.ee/?cat_1=2&ID=2).
Võistluste ettevalmistamisel ja läbiviimisel tehakse
koostööd SA Eesti Antidopinguga, et võimaldada
ladus võistlustesisene testimine.”

