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Päevakord:
1. WHS
WHSile üleminek toimub 1. jaanuaril 2020. Arutati annual review tegemise vajadust. Kuna WHS
arvutab uue HCP niikuinii viimase 20 tulemuse pealt, siis ei muuda annual review midagi. EGLi ja
klubide vahel tuleb teha uued HCP pidamise litsentsilepingud. Golfboxi kasutuses eeldatavasti ei
muutu midagi. Arutati läbi ka ettevalmistused WHSi tulekuks (vt lisa 1).
Otsustati:
1.1 Otsustati, et 2019 lõpus/2020 alguses annual review’d ei tehta.
1.2 Novembris teeme eelteate mängijatele, et WHS tuleb ja mis see tähendab.
1.3 Klubidele saadame WHSi kohta inglisekeelse dokumendi tutvumiseks pärast seda, kui
meile saadetakse Eesti tehtud valikutega dokument (eeldatavalt oktoobris).
1.4 Ramil koos Raivoga viivad läbi koolitused klubi HCP toimkondadele nende kohustuste
kohta novembri lõpus detsembri alguses (2 koolitust) kuupäevad selguvad okt-nov.
1.5 Alaliidu poolt tehtavad otsused WHS kohta:
1.5.1 Lubame nii 9 kui 18 rada HCP arvestuseks;
1.5.2 EDSi (general play) eelregistreerimine jääb kehtima; EDS ringide arvu me ei
piira;
1.5.3 Tuleb mängida täisrajad (9 või 18); ei luba nt 17 raja kaarti sisse anda (2.2a,
2.2b, 5.1b)
1.5.4 2.1a lubame kõiki vorme
1.5.5 4.1b: hole by hole
1.5.6 Valime combination 2
1.5.7 7.1a ja 7.1b: Raivo uurib sisu ja teeb ettepaneku otsuseks.
1.5.8 Appendix: jätame samuti kui täna (üle 36 HCP ei tõuse, ainult langeb)
1.5.9 Vormistame need otsused EGLi juhatuse otsusena
1.5.10 Kehtestada PCC
1.6 EGL annab Raivole ja Ramilile ligipääsu õigused klubide Golfbox süsteemidele, et
vajadusel teha auditeid.

2. 4-2g võistlused
Probleem on selles, et reegli 4-2g võistluseid ei registreerita õigeaegselt ning sellega pannakse
auhinna saajad keerulisse olukorda, mille tulemusena võivad nad kaotada amatöörstaatuse.
Otsustati:
2.1 Järgmisel üldkogul tuletab EGL oma liikmetele meelde reeglit 4-2g ja registreerimise
kohustust.
2.2 Kristo teavitab millal üldkogu toimub.
2.3 Teele valmistab ette teate sisu Kristole, mis edasi anda.
2.4 2020. aasta esimesel RHCP koosolekul võtame uuesti teema üles.
2.5 Kinnitada tagantjärele Turkish Airways võistlus numbriga EGL/02/2019.
3. Reiting tiim
Arutati, et tiimis võiks olla rohkem liikmeid, et liikmete puudus reitimist ei takistaks. Tööplaani
täitmine siiski praegu inimeste puuduse taha ei jää.
Otsustati:
3.1 Esitame järgmiseks koosolekuks võimalikke kandidaate reiting tiimi ning saadame nad
2020 kevadel koolitusele.
3.2 Reiting tiimilt on vaja saada vastus kahele küsimusele: 1) kas trahvialade loomine Saare
Golfis muudab väljaku reitingut; 2) kas EGCC Sea Course väljaku seisukord vastab
kehtivale reitingule.
3.3 Otepää reiting: kuna väljaku reiting kehtib 2019. aasta lõpuni, siis ei ole ükski 2020.
aastal Otepää väljakul tehtud mänguring HCP kõlbulik enne, kui väljak on saanud uue
reitingu. EGL saadab selle otsuse Otepää väljakule ja koopia klubile.
3.4 EGL saadab klubidele meeldetuletuse, et 1.11 kuni 31.03 ei ole EDS ja võistlusringid
Eesti väljakutel HCP arvestuse kõlbulikud.
4. Kohtunikud ja EGKK
Arutati kohtunike suunas tehtud kriitikat ja kohtunike puudust võistlustel.
Üldjoontes on EGL kohtunike tegevusega oma võistlustel rahul. Kahjuks 2019. aastal on juhtunud
olukordi, kus mitmed mängijad on kohtunikke avalikult ja valjuhäälselt sõimanud, kritiseerinud
väljakut ja võistluskorraldust. Kaks intsidenti toimusid klubidevahelistel meistrivõistlustel, kus
mõned mängijad halvustasid kohtunikke ning võõrustavat väljakut, mis ei ole kokkusobiv golfi
etiketiga.
Otsustati:
4.1 EGL saadab välja kirja, kus tuletab meelde mängijatele, et kohtunike ja võistluste
korraldajate ning võistlusväljaku kritiseerimine ei ole aktsepteeritav ning uuest hooajast
alates hakkab EGL etiketti rikkunud mängijatele määrama võistluskeeldusid EGL
võistlustel.
4.2 EGL edastab teate nendele kaptenitele, kelle võistkonna mängijatega toimusid
intsidendid klubidevahelistel meistrivõistlustel ning soovitab võtta kasutusele vajalikud
meetmed.

5. Muud teemad
Niitvälja Golfiklubi kapteni otsused
Niitvälja Golfiklubi kapten Joel Rothberg on edastanud EGLile otsused, mis on tehtud Niitvälja
Golfiklubi mängijate M. S., T. K., K. K. ja R. K. osas seoses golfireeglite rikkumisega.
Otsustati:
5.1 EGL edastab Niitvälja Golfiklubi kapteni otsused kõigile liikmesklubidele ja väljakutele ning soovitab teistel klubidel ja väljakutel rakendada nimetatud mängijate
osas samu karistusi.
5.2 EGL kehtestab samad keelud ka EGL võistlustel.
Terje Tederi avaldus
Terje Teder on esitanud EGLi RHCP komiteele avalduse, mille komitee läbi vaatas.
Otsustati:
5.3 komitee esimees võtab ühendust Terje Tederiga ja annab EGL RHCP seisukoha.
Järgmine korraline koosolek toimub 20. novembril.
Heinu Klaas
Komitee esimees
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Tagada väljakute Course Rating ajakohasus (pidev, jooksev vastutus)
Arendada välja tabelid (või äpp), mis lihtsustaks Course HCP ja Slope HCP arvutamist
Kavandada/korraldada WHS ja HCP teemalisi koolitusi (klubidele jm)
Selgitada välja osaliste (väljakud, klubid, jm) vajadused seoses WHS’iga
Planeerida, kuidas üleminek EGA HCP -> WHS täpsemalt/tehniliselt korraldada
o Mingi alamsüsteemi loomist tuleb vältida
o Kasutada olemasolevaid tulemusi ning nende baasil välja arvestada WHS HCP
o Alternatiivid A ja B – vt slaididelt
o Uut süsteemi tuleb testida kindlasti enne live’i minekut
Kommunikeerida mängijatele: KKK mängijatele saata detsembris ja jaanuaris (nt WHS
kodukal on küsimused-vastused olemas)
Septembri lõpuks tuleb book-building võimalus EGA/WHS lehel, peame valima, millised
asjad on meil kehtivad (reeglitest optionite osa): ei plaani tõlkida
EGA/WHS panevad siis tõlgitud kujul kokku meie oma versiooni. Tulevad .pdf, .html.
.ePub versioonid

Klubi / HCP komitee







Uued reeglid ja uus süsteem selgeks teha
Panna paika vajalik administratiivne struktuur, et tagada:
o et tulemuskaarte on võimalik esitada enne päeva lõppu
o et esitatud tulemuskaardid (sh nö kaug-esitatud tulemuskaardid) saavad samal päeval
sisestatud
o et (EDS ringi) eelregistreerimine oleks võimalikult lihtne
o HCP ülevaatamine
Tulemuskaardid vaja uuendada (et oleks tagatud õiged andmed – CR, SR, jm)
Panna väljakule üles Course HCP ja Slope HCP tabelid
Tuleks kaaluda klubiliikmete koolitamist/teavitamist WHS teemal

