Kinnitanud EGLi juhatus 6. mail 2008
Täiendatud 12. Aprill 2012 seoses Eurole üleminekuga
Täiendatud 16. veebruaril 2017 seoses auhinna väärtuste muutmisega
EGL-i JUHEND AMATÖÖRISTAATUSE REEGLI 4-2G ALUSEL
SPONSOREERITUD VÕISTLUSTE HEAKSKIITMISEKS
(kehtestatud R&A vastava juhendi alusel)
Igal aastal esitatakse EGL-i reeglite ja HCP komiteele (edaspidi: komitee) amatööristaatuse
reegli (edaspidi: reegli(d)) 4-2g alusel heakskiitmiseks võistlusi, et korraldajad ja sponsorid
saaksid seeläbi katta neil võistlusel osalejate kulusid (st reisi- ja majutuskulud). Komitee poolt
heakskiidu saanud võistlustele antakse registreerimisnumber, mis peab olema toodud kõigil
võistluse reklaammaterjalidel ja võistlusjuhenditel (nt kulude katmine lubatud vastavalt
reeglile 4-2g EGL/01/2008).
Selleks, et võistlus kvalifitseeruks reegli 4-2g alusel heakskiidu saamiseks, jälgib komitee, et
konkreetne võistlus vastaks järgmistele tingimustele:
*1. Võistlus peab olema kas individuaalne või meekondlik händikäp-võistlus, kus peab
kohaldama võistlejate händikäpi. Need võistlused, mis on mõeldud eelkõige madala

händikäpiga mängijatele ja kus arvesse lähevad ringi kogutulemused (st ilma händikäpi
kohaldamata), ei kvalifitseeru komitee heakskiiduks;
2. Võistlusel peab olema sponsor, kes toetab võistlust rahaliselt kas heategevuslikul või
reklaami eesmärgil. Sponsoreeritud võistlusega on tegemist sellisel juhul, kui sponsori panus
on piisavalt suur katmaks vähemalt kõigi finaalvõistlustel osalevate mängijate kulud;
*3. Kui mängija peab võistlustel osalemiseks maksma osalustasu, ei anna komitee võistlusele
heakskiitu juhul, kui osalustasud katavad kõik võistluse kulud;
*4. Kõik auhinnad peavad vastama reegli 3-2 nõuetele, eriti tuleb jälgida, et kõigi ühe
võistluste seeria jooksul ühe mängija poolt saadavate auhindade koondsumma ei tohi ületada
reeglis 3-2a sätestatud ja EGL-i poolt määratud piirangut;
5. Osaleja võistlusega seotud kulusid võib katta ainult maksimaalselt 7 päeva ulatuses. See
sisaldab nii reisi-, harjutus- kui võistluspäevi ning ka reisi jooksul esinevaid vabu päevi.
6. Ühe isiku eest ei tohi katta kulusid rohkem kui 2000 EUR** ulatuses. Need kulud
sisaldavad ainult reisi- ja majutuskulusid. Muid kulusid, nt green fee’sid ja toitlustust,
kogukulude hulka ei arvestata. Samuti ei ole 2000-eurose piirangu näol tegemist kulutuste
“jaeväärtusega”, st juhul, kui võistluste korraldajad saavad näiteks reisi või majutuse
soodushinnaga, arvestatakse kogukulu määramisel nimetatud soodushinda. Samas on
komiteel õigus seada selles osas eritingimusi võistluste sellistele sponsoritele, kellel on
võimalik korraldada reis ja majutus ebaharilikult madalate hindadega (nt lennu- ja/või
hotelligruppide ettevõtted) ning kes võivad seeläbi üritada määratud kogukulu piirangust
mööda hiilida.
7. Finaalvõistluste korraldamise asukohtadele geograafilisi piiranguid seatud ei ole. Küll aga
peab komitee saama heakskiidu selle riigi golfi juhtorganisatsioonilt, kus finaalvõistlused
toimuvad, juhul, kui see osutub vajalikuks arvestades võistluse suurust ja/või iseloomu.
8. Käesoleva juhendi lisas 1 toodud täidetud taotluse esitab võistluskomitee või klubi
komiteele heakskiitmiseks enne võistluse toimumist. Komitee väljastab kas e-posti või kirja

teel heakskiidu saanud võistlusele registreerimisnumbri, ilma milleta võistlusjuhendit
avalikustada ei tohi.
Märkus: Ülaltoodud nõudeid peaks järgima paralleelselt otsuse 4-2g/2 alusel antud juhistega.
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** R&A poolt reegli 4-2g alusel määratud piirsumma £1000 ekvivalent eurodes.
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