
 

 

EESTI FOUR-BALL’I LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED 2018 

1. ÜLDINE 

1.1 Toimumisaeg ja -koht 

13.‒15.07.2018. Golf X Rae 

1.2 Formaat 

Four-ball’i löögi- ja rajamäng. 
Mehed mängivad 36 rada four-ball’i löögimängu kvalifikatsiooni, mille järel moodustatakse 16 
parima võistkonna rajamängutabel. Naised mängivad 18 rada four-ball’i löögimängu kvalifikatsiooni, 

mille järel moodustatakse kõigist võistkondadest rajamängutabel. Four-ball’i Eesti meistrivõistlused 
mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt kehtestatud rahvusvahelistele golfireeglitele, EGLi hard card’ile, 
kõnealuste võistluste tingimustele ja kohalikele reeglitele. 
 
1.3 Tiitel 

Võistluse võitjad nimetatakse järgnevaks aastaks Eesti four-ball’i lahtiste meistrivõistluste meistriks. 
Võistluse karikas jääb võõrustava klubi haldusse. Klubi vastutab karika graveerimise ja hoidmise eest 

ning tagastab selle enne järgmisi Eesti four-ball’i lahtisi meistrivõistlusi EGLi peasekretäri edastatud 
aadressile. 

Autasustatakse meeste ja naiste võistlusklasside kolme parimat võistkonda. 

1.4 Piirangud ja klassid 

Naised: kuni 16 võistkonda (minimaalselt kaheksa). EGA HCP piirang: 26,4 ja madalam. 
Mehed: kuni 48 võistkonda (minimaalselt kaheksa). EGA HCP piirang: 18,4 ja madalam. 
 
Üleregistreerumise korral eelistatakse madalama händikäpiga võistkondi ja väljalangenud 
võistkonnale osalustasu tagastatakse. Võistkonna händikäpiks arvutatakse 50% mõlema partneri 
händikäppide summast. 

Ilma händikäpita professionaalid ja mitteamatöörid osalevad händikäpiga 0 juhul, kui professionaali 
või mitteamatööri koduklubi ei ole pidanud mängija händikäpi arvestust. Vastasel juhul kasutatakse 
mängija õiget händikäppi. 



 

 

 
1.5 Stardiajad ja -grupid 
 
R, 13.07 12:00 Meeste kvalifikatsioon ‒ four-ball’i löögimäng (48 võistkonda) 

Naiste kvalifikatsioon – four-ball’i löögimäng (16 võistkonda) 
 

L, 14.07 8:00 Meeste 2. mänguring ‒ four-ball’i rajamäng (16 võistkonda) 
Naiste 2. mänguring – four-ball’i rajamäng (16 võistkonda) 

14:00 Meeste (8) ja naiste (8) veerandfinaalid four-ball’i rajamängus 
 

P, 15.07 8:00 Meeste (4) ja naiste (4) poolfinaalid four-ball’i rajamängus 
14:00 Meeste ja naiste kolmanda koha mängud ja finaalid four-ball’i rajamängus 

 
Komitee jätab endale õiguse muuta kvalifikatsiooniringide arvu, võistlusringide aegu ja gruppe 
vastavalt vajadusele. 
 
1.6 Cut 
 
Võistlusel ei ole cut’i. 

 

1.7 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. 
 
1.8 Viigiliste olukordade lahendamine 
 
Tasatulemuste korral kasutatakse R&A Rules Limitedi heakskiidetud tulemuskaartide võrdlemise 
meetodit. Kvalifikatsioonis (four-ball’i löögimängus) võrreldakse tasatulemuste korral viigiliste 
tulemuskaartide IN-poolt (rajad nr 10‒18). Viigi korral four-ball’i rajamänguformaadis alustavad võistlejad 
uut mänguringi ja mängivad esimese rajavõiduni. 
 
1.9 Tiid 
 
Mehed – 6280 meetrit, CR 73,8 Slope 134 
Naised – 5390 meetrit, CR 74,5 Slope 128 



 

 

 

2. OSAVÕTT 

2.1 Registreerumine 

Võistlusele saab registreeruda interneti teel liidu GolfBoxis : Golfbox Registreeri. 

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 5. juulil kell 23:00. 

Märkus: pärast registreerumistähtpäeva enam registreeruda ei saa. 
 

Võistluse ametlik veebileht asub siin: Estonian Fourball Open 2018. 

2.2 Võistlustasu 
 
Võistkonna võistlustasu on 200 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=1392808
http://www.golf.ee/voistlused/estonian-fourball-open-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 üle 48 meeste võistkonna või 16 naiste võistkonna, 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. 


