Estonian Junior Tour by Exit Golf
Osavõistlused
12. Juuni
03. Juuli
17. Juuli
31. Juuli
14. August
09. September - Finaal

White Beach Golf, start 11.00
Estonian Golf & Country Club Sea Course, start 11.00
Estonian Golf & Country Club Anniversary Course, start 11.00
Pärnu Bay Golf Links, start 11.00
White Beach Golf, start 11.00
Pärnu Bay Golf Links, start 12.00

Võistlusklassid ja vormid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U12 (12a. ja nooremad seisuga 01.01.2018), poisid ja tüdrukud punased tiid, 9 rada
U16 (16a. ja nooremad seisuga 01.01.2018), poisid kollased / tüdrukud punased tiid 18 rada
OPEN (21a. ja nooremad seisuga 01.01.2018), poisid valged / tüdrukud sinised tiid 18 rada
Stableford ehk punktimäng U12 klassis
HCP-Strokeplay U16 klassis
Strokeplay OPEN klassis
OPEN klassis saavad osaleda 1996-2004 aastal sündinud noored
Osaleda saavad kõik Eesti ja teiste riikide golfiklubide noored, kes omavad aktiivset HCP-d
Võistlustasu iga osavõistluse kohta 25€ või 5 etapi pakett 100€ (ei sisalda finaali)
Registreerimine https://www.estoniantour.ee/tour-calendar#/schedule

Reeglid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mängitakse vastavalt R&A St.Andrews'i rahvusvahelistele golfireeglitele, käesolevale juhendile ja
kohalikele reeglitele
Golfiautode kasutamine lubatud ainult komitee nõusolekul
Kõikides võistlusklassides on caddie’d lubatud
Caddie’d tuleb enne võistlust caddiemasteris registreerida
Mängija on otseselt vastutav caddie tegevuse eest väljakul
Võistluskomiteel on õigus otsustada caddie’de valiku üle ning keelata caddie juhul, kui tema käitumine
või tegevus häirib võistlejaid
Kui mängija vahetab võistlusklassi, siis varasemaid tulemusi teisest võistlusklassist üle ei kanta
Finaalvõistlusele kvalifitseerumiseks võetakse aluseks 4 parimat tulemust esimeselt 5’lt osavõistluselt
Finaalvõistlusele pääseb iga võistlusklassi 12 paremat
Sarja üldarvestuses läheb arvesse 5 parimat tulemust
Võrdse tulemuse korral arvestatakse kõikides klassides mängijate HCP’d (võidab madalam HCP)
Sarja üldvõitja selgitamisel mängitakse kõikides klassides finaalijärgse üldarvestuse
tasatulemuse korral play-off komitee valitud rajal
Sarja üldarvestusse minevaid kohapunke arvestatakse põhimõttel:
1-25, 2-18, 3-15, 4-12, 5-10, 6-8, 7-6, 8-4, 9-3, 10-2, 11 - … 1 punkt
Finaalvõistlusel jagatakse igas klassis lisapunkte kümnele paremale põhimõttel:
1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6, 6-5, 7-4, 8-3, 9-2, 10-1

Autasustamine:
Auhinnad ja karikad iga osavõistluse võistlusklasside kahele paremale
Eriauhinnad ja karikad iga võistlusklassi üldarvestuse kolmele paremale
Autasustamine toimub kohe peale iga osavõistluse lõppu kohapeal
Peakohtunik: Helmi Sakala
Võistluskomitee: Andres Soo, Egeti Liiv, Helmi Sakala
Lisainfo: info@golfikool.ee

