
 
 

KÄITUMISJUHEND 

 

Üldsätted 

 

Eesti Golfi Liit (EGL) on väga uhke oma osalejate ja võõrustajate üle ning meistrivõistlusel 

pakutava kvaliteedi üle. Selleks, et jätkuvalt EGL korraldatavad võistlused oleksid kõigile 

meeldivad, on kõik osalejad kohustustatud järgima EGL käitumisjuhendit. Järgnevad üldsätted 

annavad kõigile asjaosalistele juhiseid heade tavade kohta EGL võistlustel. 

 

Mängijad ja teised võistkonnaliikmed, näiteks kaptenid või nõuandjad, peavad juhinduma üldtuntud 

käitumise ja eetika reeglitest ning käesolevast käitumisjuhendist kogu võistluse aja. Nad peavad 

silmas pidama EGLi, tema sponsorite, vastuvõtva väljaku ja golfimängu huve. Mängijad ja teised 

võistkonnaliikmed peaksid järgima EGL võistluste aegseid üldsätteid - ausus, sportlikkus ja 

viisakus, nii golfiväljakul kui ka väljakult eemal. 

 

Võistluste ajal ei ole võimalik täpselt kindlaks määrata käitumisstandardit mängijate või teiste 

meeskonnaliikmete poolt. Samuti on võimatu koostada kõigi toimingute loetelu, mille puhul 

käitumisstandardit rikutakse. Enamasti peaks mängija või teised võistkonnaliikmed kasutama oma 

tervet mõistust ja saama aru, millist käitumist neilt oodatakse. Igaüks, kes kahtleb, milline on temalt 

oodatav käitumine, peaks võtma ühendust EGL võistluskomiteega.  

 

Enamikul juhtudel loetakse järgmised näited hooletusest, tegudest ja tegematajätmistest 

käitumisjuhendiga vastuolus olevaks ning toovad endaga kaasa distsiplinaarvastutuse:  

• Üldtunnustatud standardite, riietuse ja golfi etiketi mittetäitmine. 

• Tegutsemine viisil, mis kahjustab võistlust, teisi mängijaid või võistluste korraldajaid. 

• Alkohoolsete jookide tarbimine võistluse alal mängijate poolt, kes on alla 18-aastased.  

• Avalikud etteheited ja/või arvustused väljaku, sponsorite, EGL-i poolt korraldatava 

võistluskomiteede liikmete, kohtunike ja vabatahtlike kohta. Kõik kaebused tuleb esitada 

võistluse komiteele. 

• Väärteo puhul komiteega koostöö mitte tegemine ja uurimise takistamine. 

• Sobimatu käitumine golfiväljakul. 

• Golfikepi või tee tähise tahtlik lõhkumine. 

• Väljaku eest mitte hoolitsemine - näiteks liivatakistuste nõuetekohaselt riisumata jätmine, divoti 

aukude ja griinil palli maandumisjälgede mitteparandamine ja põhjendamatute kahjustuste 

tekitamine väljakule. 

• Valju häälega vandumine, ropendamine ja ebatsensuursete väljendite kasutamine. 

• Igasugune EGL-i arvates ebaeetiline käitumine. 



 

• Oma tujude üle kontrolli kaotamine võistluste alal (klubimaja, golfiväljak, treeningalad jne). 

• Auhinnatseremoonial osalemata jätmine. Individuaalsel võistlusel peavad mängijad, kes saavad 

medaleid, osalema auhinnatseremoonial, kui ei ole võistluskomitee poolt lubatud teisiti. 

Meeskonna võistlustel peavad kõik tiimi mängijad osalema auhinnatseremoonial, kui ei ole 

võistluskomitee poolt lubatud teisiti. 

• Kohtunikel ja kaasmängijatel on õigus teatada käitumise rikkumisest. Otsuse teeb 

võistluskomitee. 

 

Distsiplinaarmenetlus ja sanktsioonid 

 

Kui mängija või teised meeskonnaliikmed on EGL-i poolt korraldatud võistlustel rikkunud 

käitumisjuhendis olevaid üldsätteid või golfireegleid, võivad sellega kaasneda sanktsioonid. 

Rikkumiste korral viib uurimise läbi võistluskomitee. Uurimine peab hõlmama intervjuud isikuga, 

tema vastase, teiste osalejate, märkija, kädi ja kõikide teistega, kes olid teo tunnistajaks.  

Kui uurimine näitab, et rikkumine on toimunud, siis võistluskomitee võib toimida järgmistelt: 

(a) anda suuline noomitus / hoiatus; või 

(b) diskvalifitseerida mängija vastavalt golfireeglile 1.2a. 

 

Tõsised käitumisjuhiste või golfireeglite rikkumised 

 

Golfireegli 1.2a kohaselt võib mängija diskvalifitseerida võistluselt, kus on toimunud tõsine 

rikkumine. 

Mängija on toime pannud tõsise rikkumise, kui ta: 

• Füüsiliselt ründab või kuritarvitab teisi mängijaid, ametnikke või muid isikuid mistahes viisil. 

• Sõnaliselt ähvardab või kuritarvitab teisi mängijad, ametnikke või muid isikuid. 

• Kahjustab tahtlikult väljaku vara ja klubihoonet  

• Tahtlikult rikub reegleid (nagu on määratletud Golfireeglites ja kohalikes reeglites); 

• Tahtlikult tagastab vale tulemuskaardi. 

 

Kõigi rikkumiste korral, võistluse komitee esimees saadab juhtumi kohta aruande RHCR komiteele. 

Komiteel on õigus: 

(a) Mitte astuda edasisi samme 

(b) Edastada juhtumi kohta aruanne rahvuslikule või rahvusvahelisele Föderatsioonile. 

(c) Jätta mängija ja/või teised võistkonna esindajad välja ühelt või mitmelt EGL-i poolt 

korraldavalt võistlustelt, millest mängija ja/või teistel võistkonna esindajatel oli enne rikkumise 

toimepanemist ja tuvastamist õigus osaleda.  

 


