
 

 

EESTI JUUNIORITE LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED 2018 

1. ÜLDINE 

1.1 Kuupäev ja koht  

19.‒21.06.2018. Otepää Golf 

1.2 Formaat 

Võistluse võitjad selguvad 54rajalise löögimängu tulemusena. Võistlus toimub vastavalt R&A Rules 
Limited poolt  kehtestatud golfireeglitele, EGLi hard card’ile, kohalikele reeglitele ja käesolevale 
juhendile. 

Võistlusel antakse WAGRi punkte. 

1.3 Tiitel 

Võistluse võitjad saavad järgnevaks aastaks Eesti juunioride lahtiste meistrivõistluste meistri tiitli. 
Võistluse karikas jääb hoiule võistlust võõrustanud golfiklubisse. Klubi vastutab karika graveerimise 
ja hoidmise eest ning tagastab selle enne järgmisi Eesti juunioride lahtisi meistrivõistlusi EGLi 
peasekretäri edastatud aadressile. 

Võistluse esimesele kolmele kohale antakse auhinnad. 

Eesti juunioride meistritiitlid antakse üle Eesti Golfi Liidu hooaja lõpetamise tseremoonial. 

1.4 Piirangud ja klassid 

Võistlusest saavad osa võtta kõik juunioramatöörid, kelle EGA händikäp on väiksem kui 36. 

Eesti juunioride lahtised meistrivõistlused peetakse kaheksas klassis:  
U12 (poisid, tüdrukud) ‒ sündinud 2006. aastal ja hiljem; 
U14 (poisid, tüdrukud) ‒ sündinud 2004. aastal ja hiljem; 
U16 (poisid, tüdrukud) ‒ sündinud 2002. aastal ja hiljem; 

U18 (poisid, tüdrukud) ‒ sündinud 2000. aastal ja hiljem; 
U21 (poisid, tüdrukud) ‒ sündinud 1997. aastal ja hiljem. 



 

 

Minimaalne mängijate arv klassis on kuus. 

Märkus: WAGR-punkte jagatakse vaid U18 ja U21 klassides. 
Märkus: Mängija võib võistelda vanemas vanuseklassis, kuid sellest soovist peab komiteed võistlusele 
registreerudes teavitama. 

1.5 Osalejate arv 
 
Võistlusel saab osaleda maksimaalselt 144 võistlejat. Juhul kui registreerub rohkem võistlejaid, 
langetab võistluskomitee otsuse võistlusele pääsevate mängijate kohta, lähtudes võistlejate 
händikäppidest ja eelistades madalamate händikäppidega mängijaid. Komitee võib naaberklasse 
omavahel liita, kui klassi on registreerunud vähem kui kuus mängijat. 
 
Komiteel on õigus kõrgema händikäpiga mängijaid võistlema lubada, kui osalejate arv ei ületa 144. 
 
1.6 Stardiajad ja -grupid 
 
Esimesel päeval selguvad kolmeliikmelised grupid ja stardiajad kinnitatakse komitee otsuse alusel. 
Esimesel päeval stardivad vanemad vanuserühmad esimestena. Teisel päeval stardivad samad 
grupid enda vanuserühmas vastupidises järjekorras. Viimasel päeval koostatakse kolmeliikmelised 
võistlusgrupid mängijate 36 raja löögitulemuste järgi. Väiksemate tulemustega mängijad stardivad 
hiljem. Kui mängijate 36 raja löögitulemused on võrdsed, loetakse väiksemaks tulemuseks selle 
mängija tulemus, kes sooritas eelmisel mänguringil vähem lööke. Tüdrukud stardivad igas 
vanuserühmas esimestena. 
 
1.7 Cut 
 
Sellel võistlusel ei kohaldata cut’i. 
 
1.8 Caddie 

Caddie’d pole lubatud. 

 
1.9 Viigiliste olukordade lahendamine 

Juhul kui esimest kohta jääb võrdse tulemusega jagama kaks või enam võistlejat, korraldatakse neile 
vahetult pärast võistlusringi võistluskomitee määratud radadel kolmerajaline löögimängu play-off. Play-
off’i võidab mängija, kelle löögitulemus on pärast play-off-radade läbimist kõige väiksem. Suurima arvu 



 

 

lööke sooritanud mängija jääb play-off’is viimaseks. Juhul kui väikseima tulemuse saavutab kaks või enam 
mängijat, jätkatakse samadel radadel sudden-death play-off’i formaadis, kuni selgub võitja. Kui võrdse 
tulemusega langeb välja kaks või enam mängijat, selgitatakse nende lõplik paremusjärjestus välja 
löögimängu tulemuste järgi põhimõttel „parem viimane 36, 18, 9, 6, 3 ja 1“. Juhul kui tulemused on 
endiselt viigilised, kasutatakse samasugust 18 raja tagasiarvestust esimesele mänguringile. Sama 
põhimõtet kasutatakse ka ülejäänud viigiliste kohtade väljaselgitamisel. 
 
1.10 Tiid 
 
Poisid U21 ja U18 – 6070 meetrit, CR 74 Slope 126 

Poisid U16 ja U14 – 5650 meetrit, CR 71,9 Slope 131 

Poisid U12 – 5060 meetrit, CR 69 Slope 126 

Tüdrukud U21 ja U18 – 5240 meetrit, CR 75,1 Slope 130 

Tüdrukud U16, U14 ja U12 – 5060 meetrit, CR 74 Slope 127 

2. OSAVÕTT 

2.1 Registreerumine 

Võistlusele saab registreeruda interneti teel Eesti Golfi Liidu GolfBoxis aadressil 
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1368754. 

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 11. juunil kell 23:00. 

Märkus: Pärast registreerumistähtpäeva enam registreeruda ei saa. 
 
Võistluse ametlik veebileht asub aadressil https://www.golf.ee/voistlused/estonian-junior-open-
2018/ 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1368754


 

 

 
2.2 Võistlustasu 

Võistlustasu on 100 €. 
 

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. 

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 144 võistleja, liiguvad ülejäänud 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. 


