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1. Mentorite programm
Arutati mentorprogrammi põhimõtteid, mille EGL on läbi rääkinud PGA-ga. Sellise programmi
koostamine on lubatud AMS reeglite 5-2b (täpsemalt decision 5-2b/1) alusel, mis lubab alaliidul
golfi propageerimise huvides lubada programme, mille raames on lubatud amatöörmängijatele tasu
maksta.
Otsustati:
1.1 Kinnitame mentorite programmi järgmistel tingimustel:
1.1.1 vormistada arutatud põhimõtted korrektselt programmina;
1.1.2 lisada viide amatöörstaatuse reeglile 5-2b/1;
1.1.3 lisada aruandluse (statistika) nõue klubidele hooaja lõpus;
1.1.4 EGL (RHCR) vaatab programmi 1 kord aastas üle.
2. Meeldetuletused enne hooaega
Hooaja eel on vaja mängijatele ja klubidele saata mitmeid meeldetuletusi.
Otsustati:
2.1 Heinu teeb enne märtsi lõppu RHCR uudiskirja, milles tuletab meelde järgmised asjad:
* General Play hooaeg Eestis
* Etiketist ja väljaku kritiseerimisest: Etiketi mitte järgimine ja väljaku ja komitee
kritiseerimine väljaspool aksepseeritud korda ei ole lubatav ning 2020. hooajast alates
hakkab EGL etiketti rikkunud mängijatele määrama võistluskeeldusid EGL võistlustel.
* Uue WHSi raames tuleb mängutulemused sisestada sama päeva õhtuks kl 23:59ks
* Reegel 4-2g võistluste kooskõlastamine EGLiga:

„EGL reeglite ja HCP komitee tuletab kõigile võistluste korraldajatele meelde, et sponsoreeritud
võistlused peavad olema enne toimumist saanud heakskiidu Eesti Golfi Liidult vastavalt amatöörgolfi
reeglite reeglile 4-2g. Sponsorvõistlusega on tegemist siis, kui sponsor soovib katta osaleja(te)
kulusid, mis on enamasti seotud finaalvõistlusega välismaal. Täpsema juhendi, lubatud sponsorluse
piirmäärad ja avalduse vormi leiab aadressilt: https://www.golf.ee/golfar/golfireeglid/sponsoreeritud-voistlused/
3. WHS
Eesti on üle läinud WHSile, EGL on teinud vastavat kommunikatsiooni mängijate hulgas. Plaan on
golf.ee lehele teha märtsi lõpuks eraldi info WHSiga kaasnevate kohustuste kohta mängijatele.
Vaatasime üle mõned Golfboxis tehtud mängijate HCP Indexi muudatused. Iga õhtu kl 24 arvutab
Golfbox uued HCP Indexid sisestatud kaartide alusel ja manuaalselt igal ajal HCP Indexi arvestust
teha ei saa (et päeval uus HCP Index arvutada). No return HCP-d ei muuda, aga klubi peab
tegelema mängijatega, kellel on palju NR’e.
Otsustati:
3.1 Otsustati, et esmase uue WHS handicap arvestuse aluseks võetakse 3 viimase aasta
mängijate HCP ajalugu
3.2 Mängutulemused (võistlused ja general play) peavad olema sisestatud mängupäeva
õhtul kl 23:59ks, nagu ka soovitab tungivalt WHS. Vastasel juhul ei pruugi mängija
saada korrektset HCP Indexit.
4. Juhendid ja Hard Card
Arutasime EGL Hard Cardi ja juhendite muutmise vajadust.
Otsustati:
4.1 Ramililt ja Anult ootame sõnastus ettepanekuid HC-le.
4.2 2 nädala pärast vaatame üle ja kinnitame HC ja seejärel järjest juhendid vastavalt
vajadusele.
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