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

08. november 2018. a.
restoran CRU

Koosoleku algus: 12:00
Koosolekul osalesid:
Heinu Klaas – koosoleku juhataja
Teele Tohver
Benno Maaring
Rein Raudsepp
Lembit Dalberg
Karl Kerdt
Sander Vallaots
Anu Kendra – külaline (EGKK)
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. Reeglite tõlge ja trükkimise edenemine
Toimetamise ja küljendamise peale läheb väga palju aega, ei jõudnud raamatut valmis 1.11.
Plaanime saada valmis 01.01.2019. Probleem on indexi koostamisega ja boldi, italicu jm
eriefektidega.
Meil oli plaan 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.
Otsustati:
1. Eesmärk on anda raamatud välja 1.02. Kristo töötab selle nimel.
2. Heinu ja Kristo käivad läbi Seesami rahastuse teema.
3. Teele teeb näidise, milline võiks videode tutvustamine välja näha (tekst ja video), tähtaeg
22.11.
2 Uute reeglite koolitus
Arutati vajadust inglisekeelsete ja eestikeelsete koolitusmaterjalide salvestamiseks: kas oleks vaja
EGLil leida koht materjalide säilitamiseks (need on mõlemad 4GB suured).
Arutati uute reeglite koolitusi. Koolitused Level 1/Level 2 toimuvad 2.12 ja 15.-16.12. Leiti, et
olemasolevatele kohtunikele peaks olema eraldi seminar, kus käia läbi uued reeglid ja ühtlustada
arusaamu. Saame kasutada ka inglisekeelseid raamatuid. Eesmärk oleks see, et igas klubis oleks
detsembri alguse seisuga vähemalt 1 koolitaja, kes koolitaks klubimängijaid. Tänaste kohtunike
teadmiste uuendamise eest vastutab EGKK ja otsustab eraldiseisvalt, kas kohtunikel on vaja läbida
uus eksam vmt.
PGA koolitused jäävad kevadesse, Kristo tegeleb ka koondise mängijate jaoks sobivate aegade
leidmisega. Hetkel veel midagi paigas ei ole.

Otsustati:
1. Kristo uurib, millised on EGLi võimalused (pilv, väline kõvaketas, USB vmt)
koolitusmaterjalide säilitamiseks. EGKK säilitab niikuinii enda kaustades ka.
2. Olemasolevatele kohtunikele toimuvad uute reeglite seminarid 15.11 kl 16-19 ja 24.11
kl 13-16. Ühel päeval peaks iga kohtunik kohal käima. Eksameid veel ei toimu. Anu
saadab kõigile kohtunikele meili seminaride kohta ning saadab ette materjali
(preparation guide), mida saab juba hakata läbi töötama.
3. Eesmärk uute reeglite koolitamise osas oleks see, et igas klubis keegi koolitaks
mängijaid.
4. RHCP komitee leiab, et Eestis peab olema pädev kohtunikkond. See, kuidas täpselt
tagada kohtunikkonna pädevust uute reeglite osas, on EGKK otsustada.
3 Hard Cardi ja juhendite teema
Arutati punktihaaval läbi kehtiv HC. Leidsime, et juhendeid hetkel ei aruta, need esitab Benno
arutamiseks 2019. aasta esimesel koosolekul. Tekkis tõsine arutelu komitee eriõiguse osas, aga
otsustasime, et selle jätame veel aruteluks.
Otsustati:
1. Rein saadab käitumiskoodeksi projekti, millele paneme viite HC-sse.
2. Benno viib arutatud parandused HC-sse.
4 Juhend kihlvedude ja panustamise kohta
Kristo tõi välja, et EGL peab vastu võtma juhendi kihlvedude ja panustamise kohta, sest muidu ei
saa EGL maksimaalset toetussummalt riigilt. Viide viia HC-sse.
5 Amatöörreeglid
Toimus elav arutelu AMS reeglite juhendi teemal. Kaaluti erinevaid variante ning leiti, et
siseriiklikud võistluskulud peaksid käima läbi klubide ning välismaised kulutused läbi EGLi.
Otsustati:
1. Siseriiklikud kulutused käivad läbi klubide ning väliskulutused läbi EGLi.
2. Teele kirjutab juhendit veel täpsemaks ning arutab Kristo ja Heinuga.
3. Püüame 7.12 üldkoosolekuks esitada oma ettepaneku juhendist kinnitamiseks.
6 Aasta 2019 plaanilised koosolekud
Arutati 2019. aasta koosolekute aegu ning pandi paika plaanilised ajad.
Otsustati:
1. Koosolekud toimuvad 6.02 kl 16, 2.05 kl 16, 19.09 kl 16, 14.11 kl 16.
2. Kristo avaldab komitee plaanilised koosolekud EGL kodulehel.

