
 

 

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED LÖÖGIMÄNGUS 2018 

1. ÜLDINE  

1.1 Kuupäev ja koht. 

31.08.‒2.09.2018. Niitvälja Golf 

1.2 Formaat 

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

juhendile. 

Võistlus on WAGRi kalendris. 

1.3 Tiitel 

Võistluse võitjad saavad järgnevaks aastaks Eesti löögimängu meistri tiitli. Lisaks autasustatakse 
võistlusklasside esimest kolme kohta medalitega.  

Võistluse tulemuste alusel selgub ka Eesti PGA meister. Elukutseliste PGA golfimängijate 
auhinnafond on 1000 € . 

Võistluse karikas jääb hoiule võistlust võõrustanud golfiklubisse. Klubi vastutab karika graveerimise 
ja hoidmise eest ning tagastab selle enne järgmisi Eesti löögimängu meistrivõistlusi EGLi 
peasekretäri edastatud aadressile. 

1.4 Piirangud ja klassid 

Võistlusest osavõtja peab olema Eesti Vabariigi kodanik. 

Nii mees- kui ka naisamatööril peab olema EGA händikäp või vastav. Professionaalsetel või 
mitteamatöörvõistlejatel, kellel pole EGA händikäppi, arvestatakse händikäpiks 0. 

Võistlusel on meeste ja naiste klass.Eraldi arvestus Eesti PGA meistri selgitamiseks.  

Minimaalne mängijate arv klassis on kuus. 



 

 

 
1.5 Osalejate arv 
 
Võistlusel saab osaleda maksimaalselt 156 võistlejat. Juhul kui registreerub rohkem võistlejaid, 
langetab võistluskomitee otsuse võistlusele pääsevate mängijate kohta, lähtudes võistlejate 
händikäppidest ja eelistades madalamate händikäppidega mängijaid. 

1.6 Stardiajad ja -grupid 
 
Esimesel päeval moodustatakse kolmeliikmelised grupid ja stardiajad kinnitatakse komitee otsuse 
alusel. Teisel päeval stardivad samad grupid vastupidises järjekorras. See tähendab, et grupid, kellel 
olid esimesel päeval varasemad stardiajad, stardivad teisel päeval hiljem ja grupid, kes startisid 
esimesel päeval hiljem, stardivad teisel päeval varem. Naised stardivad esimesel päeval esimeste ja 
teisel päeval viimastena. 
Viimasel päeval koostatakse kolmeliikmelised võistlusgrupid mängijate 36 raja löögitulemuste järgi. 
Väiksemate tulemustega grupid stardivad hiljem. Kui mängijate 36 raja löögitulemused on võrdsed, 
loetakse väiksemaks tulemuseks selle mängija tulemus, kes sooritas eelmisel mänguringil vähem 
lööke. 
 
1.7 Cut 
 
Kolmandale võistluspäevale pääsevad 2/3 klasside parimatest ja tasatulemustega mängijad, kuid 
mitte vähem kui üheksa mängijat. Kui võistleja, kelle 36 raja tulemus annaks talle koha 
finaalipäevale, loobub enne või pärast finaalipäeva stardigruppide koostamist, võetakse võistleja 
tulemus endiselt arvesse cut’i piiri määramisel. 
 
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 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 18 raja tagasiarvestust esimesele mänguringile. Kui sellegipoolest jääb viik 
püsima, otsustatakse parem tulemus loosi teel. Sama põhimõtet kasutatakse ka ülejäänud viigiliste 
kohtade väljaselgitamisel. 
 
1.10 Tiid 
 
Mehed – 6400 meetrit, CR 74,9 Slope 139  
Naised ‒5400 meetrit,CR 76 Slope 138 
 

2. OSAVÕTT 

2.1 Registreerumine 

Võistlusele saab registreeruda interneti teel Eesti Golfi Liidu GolfBoxis aadressil 
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1368757. 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 makseid. 

Registreerumine lõpeb 24. augustil kell 23:00. 

Märkus: Pärast registreerumistähtpäeva enam registreeruda ei saa. 
 
Võistluse ametlik veebileht asub aadressil https://www.golf.ee/voistlused/eesti-meistrivoistlused-

2018/ . 
 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1368757
https://www.golf.ee/voistlused/eesti-meistrivoistlused-2018/
https://www.golf.ee/voistlused/eesti-meistrivoistlused-2018/


 

 

 
2.2 Võistlustasu. 
 
Eesti golfiklubi liikmele 150 €. 
mitteliikmele 190 €. 
 
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 156 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. 

mailto:info@estoniantour.ee

