VÕISTLUSJUHEND
Aeg
Koht
Võistluse peakohtunik
Võistluskomitee
Mänguvorm

10.-11. september 2016. a
Niitvälja Golf
Lembit Dalberg
Lembit Dalberg, Piret Sepp, Kristo Tohver
Löögimäng, 2x18, meeskondlik vorm

Võistlusklassid ja tiid
•
•
•
•
•

Mehed (valged tiid)
Naised (sinised tiid)
Seeniorid mehed (50+) (kollased tiid)
Seeniorid naised (50+) (punased tiid)
Juuniorid U18 (poisid kollased tiid, tüdrukud punased tiid)

Igas võistkonnas on 3 liiget, lisaks 1 varuliige. Varuliikme määramine ei ole kohustuslik.
Juunioride võistkonnas peab kolmest liikmest mõlemal päeval mängima vähemalt 1
tüdruk.
Võistkonda saab kuuluda mängija, kes on EGL liikmesklubi liige ning on tasunud 2016. a
liikmemaksu.
Võistlusklass loetakse täidetuks kui osaleb vähemalt 3 võistkonda.

Võistluste tingimused
Parim klubi igas klassis selgitatakse mõlema võistluspäeva tulemuste liitmisel. Kummalgi
päeval läheb igast võistkonnast arvesse 2 paremat tulemust.
Võistkond võib kasutada eelnevalt registreeritud varuliiget teatades sellest ette vähemalt 1 tund enne stardiaega.
Klubi kaptenitel on õigus liikuda väljakul ja anda nõu oma mängijatele.

Viigilised tulemused
Juhul kui esimest kohta jäävad võrdse tulemuse korral jagama 2 või enam võistkonda,
läheb arvesse võistkondade kolmanda liikme tulemus. Juhul kui ka see on võrdne, korraldatakse võistluskomitee poolt määratud radadel sudden-death formaadis play-off,
kus igast võistkonnast osaleb üks võistleja.

Reeglid
Eesti Klubidevahelused Meistrivõistlused mängitakse vastavalt käesolevale juhendile,
The R&A, St. Andrews’i poolt kehtestatud rahvusvahelistele golﬁ reeglitele, EGL-i Hard
Card-ile ning kohalikele reeglitele.

Autasustamine
Autasustatakse iga võistlusklassi 3 parimat EGL-i karikatega.
Meeste- ja naisteklassi võitja võistkonnad saavad õiguse sõita Eestit esindama Euroopa
klubidevahelistele meistrivõistlustele.

Registreerimine
Võistkondade registreerimine toimub hiljemalt 1. september aadressil
kristo@niitvaljagolf.ee. Mängijate registreerimine hiljemalt 6. september kell 18.00

Võistlustasu
Osavõtutasu on 270 eurot täiskasvanute võistkonna kohta ja 135 eurot juuniorite võistkonna kohta. Kui klubi paneb välja kõik võistkonnad, on osavõtutasu 1090 eurot.
Võistlustasu sisaldab mänguringe, harjutuspalle, klubiruumide kasutust, võistluskorraldust, ava- ja lõputseremoonial osalemist.

Lisainfo
Stardiajad ja võistlustulemused avaldatakse EGL-i ja Niitvälja kodulehel hiljemalt
9. september kell 10.00.

Parima klubi selgitamise reglement
Maksimaalselt on osalejaid 7 klubi igas klassis. Iga klassi kohtade alusel antakse klubidele punkte järgmiselt:
1. koht – 8 punkti
2. koht – 6 punkti
3. koht – 5 punkti
4. koht – 4 punkti
5. koht – 3 punkti
6. koht – 2 punkti
7. koht – 1 punkt
Parimaks klubis kuulutatakse lõpuks kõige rohkem punkte teeninud klubi. Juhul kui
mõnes kategoorias jäävad klubid kohti jagama, siis saavad mõlemad klubid kõrgema
koha punktid (nt. naiste kategoorias jäävad WBG ja Otepää jagama 2. kohta, siis saavad
parima klubi valimise mõttes mõlemad 6 punkti). Juhul kui kõikide punktide liitmisel
jäävad kaks klubi kohti jagama, võidab see klubi, kellel on rohkem kõrgemaid kohti
(kellel on rohkem 1. kohti, seejärel 2. kohti jne). Juhul kui ka see meetod favoriiti välja ei
selgita, võidab see klubi, kelle mängija mängis välja parima kahe päeva tulemuse.

Toitlustus
Igal võistkonnal on võimalik ettetellimisel süüa klubihoones nii hommiku- kui lõuna-buffet’d. Kulu ühe võistkonnaliikme kohta on 20 eurot kahe päeva eest. Hommikusööki
pakutakse alates 2 tundi enne esimest starti kuni viimase stardini ja lõuna-buffet’d
pärast võistlusringi. Palun söögipaketi soovist teavitada koos registeerumisega ja
tasuda koos osavõtutasuga.

