
 

 

EESTI MID-AMATÖÖRIDE 
RAJAMÄNGU MEISTRIVÕISTLUSED 2018 

1. ÜLDINE 

1.1 Kuupäev ja koht. 

8.‒11.06.2018. Estonian Golf & Country Club 

1.2 Formaat 

Eesti mid-amatööride rajamängu meistrivõistluste meistrid selguvad rajamänguformaadis vastavalt 
R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfireeglitele, EGLi hard card’ile, kõnealuste 
võistluste tingimustele ja kohalikele reeglitele. 

Mängu võitja selgub, kui ühe mängija eduseis on suurem, kui jääb radu lõpuni mängida. Kui 18 raja 
läbimisel on seis viigis, alustatakse mängimist uuesti 1. rajalt ja mäng kestab niikaua, kuni üks 
mängijatest saavutab rajavõidu. 

1.3 Tiitel 

Võistluse võitjad saavad järgnevaks aastaks Eesti mid-amatööride rajamängu meistri tiitli. Lisaks 
autasustatakse võistlusklasside esimest kolme kohta auhindadega. 

Võistluse karikas jääb hoiule võistlust võõrustanud golfiklubisse. Klubi vastutab karika graveerimise 

ja hoidmise eest ning tagastab selle enne järgmisi Eesti mid-amatööride rajamängu meistrivõistlusi 
EGLi peasekretäri edastatud aadressile. 

1.4 Piirangud ja klassid 

Võistlusest saavad osa võtta kõik mid-amatööridest mees- ja naismängijad, kes on Eesti Vabariigi 
kodanikud. Meesmängijal peab EGA händikäp olema 24 või parem ja naismängijal 36 või parem. 
Mängija peab olema võistluse esimese päeva seisuga vähemalt 30-aastane. 
 

Võistlus peetakse meeste ja naiste klassis. 

Minimaalne mängijate arv klassis on kaheksa. 



 

 

1.5 Osalejate arv 

Võistlusel saab osaleda maksimaalselt 16 meest ja kaheksa naist. Kohad selguvad kvalifikatsioonis 
saadud asetuste järgi. 

Kvalifikatsioonis saab osaleda minimaalselt 16 meest ja kaheksa naist ning maksimaalselt 96 
mängijat koos teiste vanuseklasside mängijatega. Juhul kui registreerub rohkem võistlejaid, 
langetab võistluskomitee otsuse võistlusele pääsevate mängijate kohta, eelistades madalamate 

händikäppidega mängijaid. 

Komiteel on õigus kõrgema händikäpiga mängijaid võistlema lubada, kui osalejate arv ei ületa 
klasside piire. 

1.6 Mängija asetus 

Mängijate asetus selgub 18rajalise löögimängu kvalifikatsiooni tulemuste järgi. Kvalifikatsiooniring 
mängitakse reedel, 8. juunil. Osavõtt kvalifikatsioonist on lõppvõistlusele pääsemiseks kohustuslik. 

1.7 Viigiliste olukordade lahendamine kvalifikatsioonis 
 
Kvalifikatsioonis lahendatakse viigiolukorrad tulemuskaartide võrdlemise teel põhimõttel „parem viimane 
18, 9, 6, 3 ja 1“. Juhul kui tulemused on endiselt viigilised, otsustatakse parem tulemus loosi teel. 
 
1.8 Caddie 
 
Caddie riietus ja jalanõud peavad vastama kehtestatud reeglitele. Jalanõud peavad olema sileda tallaga. 
Caddie tuleb eelnevalt võistluse komitee juures registreerida ja caddie peab võistluse jooksul kandma 
caddie-vesti, kui see talle antakse. 
 
1.9 Tiid 
 
Mehed – 5480 meetrit, CR 68,8 Slope 122 
Naised – 5020 meetrit, CR 71,8 Slope 129 



 

 

2. OSAVÕTT 

2.1 Registreerumine 

Võistlusele saab registreeruda interneti teel liidu GolfBoxis : Registreerimine meestele ja 
registreerimine naistele . 

Võistleja loetakse registreerunuks, kui osalustasu on EGTM OÜ pangakontole laekunud. 

Saaja: EGTM OÜ 
IBAN: EE347700771002570731 
Pank: AS LHV Pank 
SWIFT (BIC): LHVBEE22 

Internetimaksete puhul soovitame alati säilitada makset tõendav dokument. 
Lisaks pangaülekandele aktsepteerime ka krediit- ja deebetkaartide ning PayPali makseid. 

Registreerumine lõpeb 1. juunil kell 23:00. 

Märkus: Pärast registreerumistähtpäeva enam registreeruda ei saa. 

Võistluse ametlik veebileht asub aadressil https://www.golf.ee/voistlused/eesti-mid-amatooride-

rajamangu-meistrivoistlused-2018/ . 

2.2 Võistlustasu 

Võistlustasu on 80 eurot. 

2.3 Võistluselt taandumine ja võistlustasu tagastamine 

Võistluselt taandumiseks tuleb teavitada võistluskomiteed telefonil +372 504 1792 või e-posti teel 
aadressil info@estoniantour.ee. 

Osaluse tühistamise korral enne registreerumistähtpäeva tagastatakse võistlustasu 100% ulatuses. 

Osaluse tühistamise korral pärast registreerumistähtpäeva raha ei tagastata, välja arvatud juhul, kui 
mängija langes kõrgema händikäpi tõttu osalejate hulgast välja või mängijal on taandumiseks 
meditsiiniline põhjus. Meditsiinilise põhjuse korral tuleb võistluskomiteele esitada arstlik tõend. 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1467028
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1467026
https://www.golf.ee/voistlused/eesti-mid-amatooride-rajamangu-meistrivoistlused-2018/
https://www.golf.ee/voistlused/eesti-mid-amatooride-rajamangu-meistrivoistlused-2018/
mailto:info@estoniantour.ee


 

 

Võistluskomitee ei võta võimalikku tühistamistasu juhul, kui mängija leiab taandumise korral endale 
asendaja. 

Võistlustasu ei kuulu tagastamisele, kui võistleja on võistlusel startinud. 

2.4 Reservnimekiri 

Kui võistlusele registreerub rohkem võistlejaid, kui klassi piirid ette näevad, liiguvad ülejäänud selle 
klassi võistlejad reservnimekirja. Reservnimekirjas olevad võistlejad kutsutakse võistlema kohe, kui 

põhinimekirjas tekivad vabad kohad. Võistlejad, kes liikusid pärast registreerumistähtpäeva 
kõrgema HCP tõttu põhinimekirjast reservnimekirja, saavad sarnaselt teiste reservnimekirjas 
olevate võistlejatega oma võistlustasu tagasi. 

 


