EGL REEGLITE & HCP KOMITEE
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Koosoleku toimumise aeg:
Koosoleku toimumise koht:

15. märts 2018. a. kl 16:00
Fahle restoran, Tallinn

Koosoleku algus: 16:00
Koosolekul osalesid:
Heinu Klaas – koosoleku juhataja
Teele Tohver
Benno Maaring
Rein Raudsepp
Lembit Dalberg
Karl Kerdt
Sander Vallaots
Kristo Raudam – külaline (EGL)
Marko Kaldoja – külaline (EGL)
Anu Kendra – külaline (EGKK)

e-mail
heinu.klaas@gmail.com
teele.tohver@gmail.com
B.Maaring@gmail.com
rein@estoniantour.ee
Lembit.Dalberg@hotmail.com
karlkerdt@gmail.com
sander.vallaots@gmail.com

Telefon
50 43 928
50 26 162
50 15623
50 41792
50 19969
53 638 253
5259714

Päevakord:
1. 2018 võistlusjuhendite kinnitamine
Arutati eelnevalt kommenteeritud juhendeid. Est-Am juhend on kinnitatud, keskenduti ülejäänud
liidu võistlustele.
Otsustati:
1.1 Open võistluste juhenditest võtta välja loos ja jääb ainult tagasiarvestus.
1.2 Kvalifikatsiooniga võistlustel peavad mitteamatöörid (prod, kes ei ole PGA liikmed), kindlasti
läbima kvalifikatsiooni.
1.3 Rajamängude juhendid: kvalifikatsioon on kohustuslik, mitteosalemisel võistlusele ei pääse ning
täpsustatakse, et osalejate maksimum ei ole 16. Täpsustada, mille alusel valitakse kvalifikatsioonis
osalejad, kui soovijaid on rohkem kui väljakule mahub.
1.4 Klubidevahelised EMV: kirjutada rohkem lahti meeskondades osalevate mängijate vanused ja
mängitavad tiid (sh registreerimislehel).
1.5 EMV löögimängus:
1.5.1 võtta juhendist välja, et finaalpäeval stardib naiste liidrigrupp lõpus (võibolla on vaja lõppu
panna rohkem kui 1 grupp).
1.5.2 Lisada EMV löögimängus juhendisse: Cut’ist saab läbi 2/3 pluss tasatulemused, aga mitte
vähem kui 9 mängijat.
1.5.3 Võistleja, kes ei ole Eesti golfiklubi liige, tasub osavõtutasu, mis on 40 eur suurem tavalisest
osalustasust.
2. Hard Card
Otsustati:
2.1 Kinnitatada 2018 versioonid (lisatud meilile). Rein otsib ka eestikeelse kujundatud HC.
3. Reeglite tõlge
Sander tegeleb uute reeglite tõlkimisega. Arutati mitmeid üles jäänud termineid tõlke jaoks.
Otsustati:

3.1 Avalikkust teavitav infokiri (lisa 1) panna EGL kodukale üles.
3.2 RHCP komitee liikmed ei kommenteeri uusi reegleid enne sügist 2018
3.3 Lepiti kokku järgmistes terminites:
3.3.1 Jäävad kasutusse seni kasutusel olnud harjutuslöök (practice stroke) ja proovilöök
(practice swing). Hilisemas kirjavahetuses otsustasid Teele, Sander, Anu ja Rein, et
kasutusele jäävad siiski proovisving ning harjutuslöök.
3.3.2 Lie tõlgime „asend“, tõlgime lause Loose impediments and movable obstructions are not
part of the lie of a ball järgmiselt: Lahtine risu ja teisaldatavad takistused ei ole seotud
palli asendiga.
3.3.3 Keeletoimetaja peaks tõlke üle lugema, EGL korraldab selle.
4. Rating tiimi tegevus 2018
Ratingtiimi koolitus toimub mais. 2018. a on rate’imiseks Eestis Sea ja Stone course ja lisaks on
tellitud ka Leedu väljakute rate’imine. Ratingplaan on lisas (lisa 2).
5. Maailma HCP 2020
Raivo kirjutas artikli uuest maailma HCP-st.
Otsustati:
-Kristol panna artikkel (lisa 3) üles golf.ee lehele.
6. Uute komiteeliikmete rollid
Arutati, millised valdkonnad võiksid olla uute liikmete vastutada.
Otsustati:
6.1 Sander: reeglite teema
6.2 Karl: komitee meiliaadressi jälgimine jm kommunikatsioon
7. Overseas membership
Arutati võimalust EGL poolt tulevikus välja anda "overseas membership" staatust (ehk mitteresidentide liikmelisust) koos HCP pidamisega. Millised on sellega kaasnevad protseduurilised
väljakutsed ja lahendamist vajavad küsimused? Kas EGA on selliseid olukordasid kuidagi omaltpoolt
reguleerinud? Arutelu tulemusel leiti, et HCP reeglitest ei tule keeldu, mõni takistus võib tulla EGA
litsentsilepingust. Kristo/Marko otisvad üles EGA litsentsilepingu ja vaatavad sealt üle.
8. Reegel 4-2g võistlused
2018. aastal on kinnitatud Estonian Tour’i Race to Turkey 2018 taotlus.
Otsustati:
8.1 Saata klubidele meeldetuletus (lisa 4) sponsorvõistluste eelneva registreerimise kohta.
8.2 Juhend ja avaldus (lisatud meilile) lisada EGL lehele (Kristo).

*Avalikustada otsus EGL kodulehel
____________________
Heinu Klaas
Koosoleku juhataja

Lisa 1
Golfireeglite uuendamisest
On tavaks saanud, et golfireeglid vaadatakse R&A ja USGA poolt üle ja vajadusel täiendatakse iga
4 aasta järel. Viimati uuenesid reeglid 2015 aastal, mis kehtivad ka praegu.
Kavandatavad muudatused jõustuvad 01.01.2019 ja on eriti murrangulised, mille suurem eesmärk
on mängija elu lihtsustamine väljakul.
Johtuvalt ülaltoodust on EGL koos EGKK-ga kokku pannud järgmise tegvuskava aastaks 2018:
 reeglite eesti keelde tõlkimine, valmis 2018 suvi - toetab kindlustusselts Seesam
 reegliraamatute trükk, valmis oktoober 2018 - toetab kindlustusselts Seesam
 koolitused
o 2018
 Tase 1 Reeglite Kool uutele kohtunikele ja komiteedele september 2018
peale suuri meistrivõistluste lõppu
 Tase 2 Reeglite Kool uutele ja olemasolevatele kohtunikele ja komiteedele
september-oktoober 2018
 „Reeglite õhtud“ mängijatele koostöös klubidega oktoober 2018 - märts 2019
vastavalt soovidele
o 2019
 TARS 3 Reeglite Kooli ettevalmistus (2018 hooajal Tase 2 läbinutele, kellest
2 parimat TARS 3 proovieksami läbinut lähevad TARS3-le St. Andrewsi)
jaanuar 2019
 Tase 1 Reeglite Kool kõigile huvilistele märts 2019
 Tase 2 Reeglite Kool kõigile huvilistele september 2019
o Edasi
 Läheb 2019 loogikaga - jaanuaris TARS3 ettevalmistus ja 2 suuremat
Reeglite Kooli järgmisesse tsüklisse
Lähemat infot Reeglite Kooli kohta saab reeglitekoolitus@egkk.ee Täpne koolituste kalender koos
registreerumisega avaldatakse www.golf.ee lehel.
Kõik Tase 1 ja Tase 2 Reeglite Koolid lähevad 2019 aastal R&A koolituskalendrisse ja avaldatakse
https://www.randa.org/RulesEquipment/Rules/Rules-Education lehel.
Tegevuskava eesmärk on alustada uute reeglite tutvustamist hooaja lõpus, vältimaks käesoleval
hooajal kõikvõimalikke segadusi ja vääritimõistmisi kehtivate reeglite ja kohe-kohe vastuvõetavate
reeglite erinevusest.
Kõigil huvilistel, kes soovivad 2019 reeglite mustandiga tutvuda, saavad seda teha siin
https://www.randa.org/News/2018/03/New-Rules-of-Golf-unveiled-by-The-RA-and-USGA
ja siin https://www.rules.golf/
EGL
Reeglite ja HCP Komitee

Lisa 2
Ratingplaan 2018

Lisa 3
Ülemaailmsest HCP-st 2020
Maailma juhtivad golfiorganisatsioonid on otsustanud käivitada ühtse ülemaailmse HCP süsteemi
alates 01.Jaanuarist 2020 aastal .
Eesmärgiks on loomulikult, et golfimängijatel maailma eri nurkadest oleks üheselt mõistetav ja
arvutatav HCP.
Põhiline muudatus on algoritm, kuidas HCP-d arvutama hakatakse, selleks on siis see, et mängija
viimase 20 arvesse mineva ringist võetakse arvesse 8 parimat tulemust.
Antud muudatus toob kaasa muidugi kaasa ka mängija HCP pidaja (kelleks Eestis on hetkel Eesti
Golfiliidu volitusel liikmesklubi) rolli olulise tõusu.
Eesti Golfiliidu senine partner nn. Golfbox i esindajad on käesoleva aasta märtsil siin Eestis aru
andmas, kuidas uuele süsteemile üleminek on kavandatud.
Samuti kavandab Eesti Golfiliit Reeglite ja HCP komitee eest vedamisel vajalike koolituste
läbiviimast klubide HCP komiteedele 2019 aasta jooksul.
Rohkem infot vaata
http://www.ega-golf.ch/content/key-features-golfs-new-world-handicap-system-announced
Reeglite ja HCP Komitee

Lisa 4
Meeldetuletus võistluste korraldajatele
EGL reeglite ja HCP komitee tuletab kõigile võistluste korraldajatele meelde, et sponsoreeritud
võistlused peavad olema enne toimumist saanud heakskiidu Eesti Golfi Liidult vastavalt
amatöörgolfi reeglite reeglile 4-2g. Sponsorvõistlusega on tegemist siis, kui sponsor soovib katta
osaleja(te) kulusid, mis on enamasti seotud finaalvõistlusega välismaal. Täpsema juhendi, lubatud
sponsorluse piirmäärad ja avalduse vormi leiab aadressilt:
https://www.golf.ee/golfar/golfireeglid/sponsoreeritud-voistlused/
Lisainfo Eesti Golfi Liidult (info@golf.ee)

