EGL REEGLITE & HCP KOMITEE
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Koosoleku toimumise aeg:
Koosoleku toimumise koht:

06. september 2018. a.
Pivarootsi

Koosoleku algus: 12:00
Koosolekul osalesid:
Heinu Klaas – koosoleku juhataja
Teele Tohver
Benno Maaring
Rein Raudsepp
Lembit Dalberg
Karl Kerdt
Sander Vallaots
Kristo Raudam – külaline (EGL)

e-mail
heinu.klaas@gmail.com
teele.tohver@gmail.com
B.Maaring@gmail.com
rein@estoniantour.ee

Telefon
50 43 928
50 26 162
50 15623
50 41792

Lembit.Dalberg@hotmail.com

50 19969

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

53 638 253
5259714

Päevakord:
1. Tehtud otsuste kinnitamine
Otsustati:
- Kinnitada Robert Weiri avalduse alusel 16.07 tehtud otsus amatöörstaatuse ennistamiseks
alates 01.01.2019.
2. Reeglite tõlge ja trükkimise edenemine
Eesmärgiks, et EGL saab eestikeelsed reegliraamatud valmis oktoobri lõpuks ja reeglite
tutvustamine hakkab 1.11.2018.
Otsustati:
- Täiendavalt tõlkida ära reeglite nn. quick guide ja teha sellest pdf ning saata/levitada
mängijatele tutvumiseks. Tõlge valmis novembri alguseks. Kristol selgitada levitamise viisid ja
võimalused (eelistatult e-mailiga)
- Pärast 1.11 iga nädal saata klipp R&A kodukalt, mis tutvustab reeglimuudatusi. Materjal tuleb
R&A kodukalt: https://www.rules.golf/#proposals Seal on 7 bulletit (iga nädal saata üks teema).
Tõlgime ära seal üleval olevad tekstid (mitte summary explanations), videod lisame
inglisekeelsena ja summary explanations’itele (inglisekeelsed) paneme lingi.
* 12.09-ks teha pakkumised tõlgetele:
- Quick Guide tõlge (Cliona Dalberg teeb tasuta tõlke ära)
- R&A reeglimuudatuste tõlge, mille tekstid saadame iga nädal mängijatele
(https://www.rules.golf/#proposals)
- Kristo organiseerib reeglite trükkimise koos meiepoolse toetaja Seesam AS logo kasutamisega
reegliraamatus arvestades ülaltoodud ajalist eesmärki
2 Uute reeglite koolitus
- Level 1 koolitused: Oktoobri lõpust alustatakse reeglite koolitustega mängijatele (Sander)
.

- Vaja ka PGAd liikmeid koolitada, kes viivad läbi green card’i kursusi. Vastava temaatilise
kokkusaamise PGA-ga (Kristo).
- Eraldi sihtgrupp on ka koondise mängijad, tegevuskava kokku leppida koondise peatreeneriga
(Kristo)
- Komiteede ja kohtunike koolitused algavad 1.11 ( Sander)
3 Info EGA HCP seminarilt
Euroopapoolne HCP pidaja on R&A, mitte EGA
Üldjoontes mängijal puudub võimekus uue süsteemi järgi oma HCP-d ise arvutada, mis paneb uue
süsteemi juurutamisel klubidele väga olulise rolli. HCP arvestuse aluseks on 20-st viimasest ringist
8 parimat ja nende alusel arvutatakse uus hcp.
Olukorras, kus mängija ei ole võimeline ise oma HCP arvutama, tasub kaaluda CCA (course
condition adjustment, endine CBA) kasutusele võtmist.
EDS ringid jäävad ikka samamoodi.
Uus süsteem ei ole endiselt valmis, seda veel täiendatakse (eeldatavasti veel I poolaastal
2019.a.)ning seetõttu me ei levita poolikut infot uue süsteemi kohta laiemalt.
4 Järgmise aasta võimalike tegevuste kaardistamine
- Juhendite muudatused vaadata üle 2018. aasta jooksul. Saata muudatusettepanekud Bennole
oktoobri jooksul. Kristo küsib ka saavutusspordi toimkonna arvamuse ja tagasisidet.
- EGL võiks teha pärast viimast EMV-d (sept lõpp/okt algus) tagasiside küsitluse golfimängijatele
(kas ainult EMV-l võistelnutele või kõigile?), kus küsib 2018.a.võistluste korralduse kohta, sh mida
saaks võistlustel paremini teha.
- Hard Card valmis hooaja alguseks (Benno)
- PROde abiliste programm – võtta teemaks uuesti kevadisel koosolekul. Siis tahaksime PGA
pakutava avalduse vormi üle vaadata ja kommenteerida enne, kui see läheb EGL juhatusse
kinnitamiseks.
5 Amatöörreeglid
Arutati Eesti PGA-lt saabunud teavitust amatöörgolfimängija võimaliku sponsorluse lubatavuse
kohta.
Hetkel on EGL käitunud põhimõttel, et kõik rahastamisega seotud tegevused on delegeeritud
klubidele ja võimalikke probleeme lahendatakse jooksvalt.
Leiti, et ilmselgelt on tulnud aeg koostada AMS reegel 4 kohta EGL poolne täpsustav juhend.
Juhendi koostamise eesmärk oleks üheltpoolt anda maksimaalne võimalus toetada meie
noorgolfareid oma arengus, teiseltpoolt, et see tegevus vastaks arusaadavalt AMS-le ning seda
eeskätt nende samade golfarite endi kaitseks.
Otsustati:
-

Koostada EGL poolne üldine juhend kulude katmise (AMS reegel 4) kohta
amatöörmängijatele (Teele koostab alusprojekti)eeldatav tähtaeg ca 2 nädalat
Pöörduda R&A poole täpsustamaks Golfiliidu õigusi delegeerida amatööride rahastamise
tegevusi oma liikmesklubidele (Teele)eeldatav tähtaeg 2-3 päeva
Tuvastada, et kas PGA poolt tähelepanu juhitud asjaolud annavad aluse alustada
reegliterikkumise menetlust (Heinu)eeldatav tähtaeg 1 nädal
Peale R&A vastuse ning PGA märgukirjas toodud asjaoludega tutvumist koostada vastuskiri
PGA-le (Heinu)

