
 

 

EESTI KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED 2018 

1. ÜLDINE 

1.1 Toimumisaeg ja -koht 

8.‒.9.09.2018. White Beach Golf 

1.2 Formaat 

Esimesel päeval mängivad meeskonnad 2 x 18 rada foursomes’i ja 3 x 18 rada four-ball’i löögimängu, 
teisel päeval 10 x üksiklöögimängu. Meeskonna tulemuse moodustavad esimese päeva neli paremat 
tulemust ja teise päeva kaheksa paremat tulemust. 

Naiskonnad mängivad esimesel päeval 2 x 18 rada foursomes’i ja 2 x 18 rada four-ball’i löögimängu, 
teisel päeval 8 x üksiklöögimängu. Naiskonna tulemuse moodustavad esimese päeva kolm paremat 
tulemust ja teise päeva kuus paremat tulemust. 

Võistluspaarid moodustab kapten. Võistkonna sees paaride koostamisel piiranguid ei ole. 

Võistlus toimub vastavalt R&A Rules Limitedi kehtestatud golfireeglitele, Eesti Golfi Liidu hard 
card’ile, kohalikele reeglitele ja käesolevale juhendile. 

1.3 Tiitel ja võitjad 

Võistlusel mängitakse meeste ja naiste klassi klubide karikale. Klasside võitjad saavad järgnevaks 
aastaks Eesti klubikarika võitja tiitli. Lisaks autasustatakse võistlusklasside esimest kolme 
võistkonda medalitega. 

Võistluse karikad hoiustatakse vastava klassi võitnud golfiklubis. Klubi vastutab karika graveerimise 
ja hoidmise eest ning tagastab selle enne järgmiste Eesti klubide meistrivõistluste algust Eesti Golfi 
Liidule. 

Meeste ja naiste klassi võitjad saavad õiguse esindada Eestit vastavatel Euroopa klubide 
meistrivõistlustel. Klubi peab olema Eesti Golfi Liidu liige. 



 

 

 
1.4 Piirangud ja klassid 

Võistlusest saavad osa võtta kõigi Eesti Golfi Liidu liikmesklubide mees- ja naiskonnad. 
Võistkondade liikmeteks saavad olla mängijad, kes on valinud vastava klubi endale koduklubiks. 
Lisaks neile klubidele esitatakse võistluskutse Rootsi Eesti Golfiklubi ja Kanada Eesti Golfiklubi 
mees- ja naiskonnale. 

Meeskonna suurus on 8‒10 liiget, kellest neli liiget on vanusepiiranguta, kolm liiget on 30+ 
vanuseklassist ja kolm liiget 50+ vanuseklassist. 

Naiskonna suurus on 6‒8 liiget, kellest neli liiget on vanusepiiranguta, kaks liiget 30+ vanuseklassist 
ja kaks liiget 50+ vanuseklassist. 

Võistleja vanuseklassi määratlemisel on aluseks tema vanus esimesel võistluspäeval. Võistlusklassi 
avamiseks on vaja vähemalt kolme võistkonda. 

1.5 Osalejate arv 
 
Kõikidele kvalifitseeruvatele klubidele tagatakse võistlusel mõlemas klassis ainult üks koht. 

1.6 Stardiajad ja -grupid 

Esimesel päeval lähetatakse võistlejad mängima võistluse komitee määratud aegadel. Teise päeva 
stardid toimuvad vastavalt paremusjärjestusele selliselt, et paremad stardivad hiljem. 
Võistluskomiteel on õigus vajaduse korral stardijärjestuses muudatusi teha. 
 
1.7 Cut 
 
Võistlusel cut’i pole. 
 
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 võistkonda, korraldatakse vahetult 
pärast võistlusringi võistluskomitee määratud radadel löögimänguformaadis sudden-death play-off, kus 
igast võistkonnast osaleb üks mängija. Play-off’i paremusjärjestuse väljaselgitamisel võetakse aluseks 
löökide arv play-off-radadel. Vähima arvu lööke sooritanud mängija võistkond saab esimese koha. 
Suurima arvu lööke sooritanud mängija võistkond jääb play-off’is viimaseks. Juhul kui väikseima tulemuse 
saavutab kaks või enam mängijat, jätkub play-off, kuni selgub võitja. Kui võrdse tulemusega langeb välja 
kaks või enam mängijat, selgitatakse nende võistkondade lõplik paremusjärjestus välja löögimängu 
tulemuste järgi põhimõttel „võistkonna kahe parema mängija viimane 36, 18, 9, 6, 3 ja 1“. 
Juhul kui ikka eksisteerib viik, otsustatakse parem tulemus loosi teel. Sama põhimõtet kasutatakse ka 
ülejäänud viigiliste kohtade väljaselgitamisel. 
 
1.10 Tiid 
 
Mehed ja meeste 30+ vanuseklass ‒ valged tiid 
Meeste 50+ vanuseklass ‒ kollased tiid 
Naised ja naiste 30+ vanuseklass – sinised tiid 
Naiste 50+ vanuseklass – punased tiid 

2. OSAVÕTT 

2.1 Registreerumine 

Võistlusele saab registreeruda interneti teel liidu GolfBoxis aadressil 
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1368764 .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. 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1368764


 

 

Registreerumine lõpeb 04. septembril kell 12:00, võistkonna liikmete nimed tuleb võistluskomiteele 
teada anda hiljemalt 3. septembril kella 23.00ks. Võistkonna liikmeid saab vahetada kuni kaptenite 
koosolekuni. Kaptenite koosolek toimub 7. septembril. 

Märkus: pärast registreerumistähtpäeva enam registreeruda ei saa. 
 
Võistluse ametlik veebileht asub aadressil https://www.golf.ee/voistlused/eesti-klubidevahelised-
meistrivoistlused-2018/  
 
2.2 Võistlustasu 
 
Võistlustasu on 90 eurot mängija kohta. 
 
2.3 Võistluselt taandumine ja võistlustasu tagastamine 
 
Võistkonna 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 
võistkond langes kõrgema händikäpi tõttu osalejate hulgast välja või võistkonnal on liikme 
taandumiseks meditsiiniline põhjus. Meditsiinilise põhjuse korral tuleb võistluskomiteele esitada 
arstlik tõend. 
 
Võistluskomitee ei võta võimalikku tühistamistasu juhul, kui võistkond leiab taandumise korral 
endale asendaja. 
 
Võistlustasu ei kuulu tagastamisele, kui võistkond on võistlusel startinud. 

https://www.golf.ee/voistlused/eesti-klubidevahelised-meistrivoistlused-2018/
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