EGL REEGLITE & HCP KOMITEE
KOOSOLEKU PROTOKOLL
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07. juuni 2018. a.
EGCC, Jõelähtme
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Lembit.Dalberg@hotmail.com

50 19969

karlkerdt@gmail.com
sander.vallaots@gmail.com

53 638 253
5259714

Päevakord:
1. Olemasolevate tegevuskavade ülevaade
1.1 Reeglite tõlkimine
Oktoobris peavad raamatud olema valmis välja andmiseks. Sander on ära tõlkinud reeglid, Teele
teeb proofreadingut. Sügisel oleks vaja ka mängijaid koolitama hakata. Selleks on R&A teinud
videod iga reegli kohta. Tuleks mõelda, kas teha eestikeelsena samasugused videod või saab panna
eestikeelse teksti alla.
1.2 Komiteede koolituse programmi seis
Enamikest klubidest olid esindajad kohal, kuid paljud ei saanud eksamist läbi. Samas on inimesed
koolitatud ning nende teadmiste tase on tõusnud. Tuleviku jaoks oleks hea teada, kui palju maksis
ühe inimese koolitamine (kogukulu per inimene: kogukulu jagatud koolitusel käinutega).
Otsustati:
1. Jätkata nende tegevustega vastavalt ajakavale
2. EGKK annab komiteele teada ühe inimese koolituse kogukulu.
3. Rating teami tööplaani täitmine
Selle aasta plaaniline hindamine EGCC väljakutele on plaanis teha septembris ja juba uute
hindamiskriteeriumite alusel. Läti renoveeritud väljaku ja enamiku Leedu väljakute hindamine jääb
meie tiimi poolt ära, Liidud ei saanud üksmeelele hindade osas. Ilmselt sügisel saab ühe Leedu
väljaku hinnata, see selgub suve jooksul millal täpselt. Tiim käis täies koosseisus Viinis seminaril,
edukalt kuid siiani pole USGA tulemusi osalejatele saatnud.
Liit pole osalejatele komandeeringu kulusid tasunud.
Ratingu plaan on järgmine:

4. HCP pidamisega seotud küsimused
Probleemiks on endiselt võistluste sulgemine võistluspäeva õhtuks ja järgmisel päeval võisteldes ei
tea mängija oma õiget hcp-d. Samuti osalevad võistlustel ja saavad ka auhindu ka inimesed, kellel
pole üldse hcp-d.
Lisaks on Niitvälja klubi pakkunud oma liikmetele välja võimaluse mitte kasutada EGLi poolt
pakutavat EGA hcp-d ning Niitvälja peab neile nö mitteametlikku hcp-d, millega küll ei saa
võistelda, kuid saab oma mängu arengut jälgida.
Otsustati:
2.1 Hilja lõppevatel võistlustel osalemise puhul peab mängija kui oma hcp eest vastutav isik
teadma, et järgmisel päeval ei pruugi tema hcp veel olla uuendatud ning ta peab oma klubilt hcp
uuendamist paluma. Klubidel võib lasta hilja mängivatel mängijatel endal sisendada tulemused.
2.2 Komiteede koolitusel õpetada ka Stableford punktiarvestust.
2.3 Teha klubidele meeldetuletus võistluste läbiviimise hea tava kohta (tulemuste sissekandmine,
(aktiivse) hcp-ga mängijatele auhindade andmine, kohtuniku kasutamine või et komitees oleks kas
klubi hcp toimkonna liige või EGKK reeglite koolituse läbinud inimene jne). Heinu koostab
2.4 Klubide hcp toimkondade ülesanded saata klubidele laiali. Raivo teeb EGA dokumendist tõlke
ja EGL saadab klubidele laiali.
2.5 Niitvälja golfiklubi ei tohi kindlasti kasutada oma hcp pakkumisel EGA nimetust. Raivo ja
Kristo uurivad EGAst, kas tohib kasutada EGA hcp arvutamise valemit või on ka see litsentsiga
kaitstud ning kas selline mudel oleks juriidiliselt õige.
5.
6. Kolmanda osapoole poolt korraldatud golfivõistlus
Sander tõstatas teema, kas kommertspartneri- või väljaku poolt korraldatavad võistlused peaks ka
olema EGKK reeglitele vastavad. Nt kui kohtunikku pole või 4. kat kohtuniku asemel on
kohtunikuks 1. kat kohtunik.
Otsustati:
5.1 EGKK tegeleb kohtunike koolitusega ja tulevikus püüame jõuda selleni, et olulisematel
võistlustel oleksid õige kategooria kohtunikud. Hetkel muid meetmeid kasutusele ei võta.
7. Muud teemad
7.1 Golfijuhendajate teema. Kristo soovis teada EGLi poolt kinnitatud juhendajate programmi
kohta. RHCP komitee teavitas ja jagas infot programmi kohta.
7.2 Karl tõstatas teema, et võistluste järgselt protsestide lahendamise peale läheb päris korralik
ressurss ja kas oleks mõistlik kehtestada protesti esitamise lõiv. Hetkel olemasolevat korda ei
muudeta.

7.3 Arutati nn greencardi kursuste läbiviimise üldist taset ja eesmärgipärasust. EGL koos PGA–ga
peaks leidma lahenduse olukorrale, kus tundub, et esimese eduelamuse (nn pall hakkab lendama)
hind on liiga kõrge.
7.4 Golfi liidust: juuni lõpus on üldkogu, kus arutatakse erinevaid lahendusi EGLi edasiseks
toimimiseks, sh eelarvet ja tegevusi.
7.5 Rein tõstatas teema, et EGL lükkas tagasi Estonian Tour Players Club händikäpi avalduse,
keeldudes andma ET’le hcp pidamise õigust. ET arvates oli vastus põhjendamata. Leiti, et ET võiks
saata ametliku pöördumise EGLile, milles küsib, mis tingimustel oleks võimalik ET’l hakata hcp-d
pidama. Üldisem küsimus oleks, kas olemasolevat olukorda, kus EGA HCP pidamise õigus on
ainult liikmesklubidel, peaks tulevikus muutma ja mis kasu/kahju võiks sellest tõusta üldisele
golfiarengule Eestis.

