
 

 

EESTI KLUBIDEVAHELISED MEISTRIVÕISTLUSED 2020 

VÕISTLUSJUHEND 

1. ÜLDINE 

1.1 Kuupäev ja koht 

22.-23.08.2020, Otepää Golfikeskus 

1.2 Formaat 

Meeskonnad mängivad esimesel päeval 3x foursome ja 4x individuaalset löögimängu. Teisel päeval 

mängitakse 3x fourball’i ja 4x individuaalset löögimängu. Meeskonna tulemus moodustub esimeselt 

päevalt 2 paremat foursome ja 3 individuaalset tulemust ning teiselt päevalt 2 paremat fourball’i ja 3 

individuaalset tulemust.  

Naiskonnad mängivad esimesel päeval 2x foursome ja 4x individuaalset löögimängu. Teisel päeval 

mängitakse 2x fourball’i ja 4x individuaalset löögimängu. Naiskonna tulemus moodustub esimeselt 

päevalt parim foursome ja 3 individuaalset tulemust ning teiselt päevalt parim fourball’i ja 3 

individuaalset tulemust 

Võistluspaarid moodustab kapten. Võistkonna sees paaride koostamisel piiranguid ei ole. 

Võistlus toimub vastavalt R&A Rules Limited poolt kehtestatud golfireeglitele, EGL-i Hard Card-ile ja 

käitumisjuhendile, kohalikele reeglitele ja käesolevale juhendile. 

1.3 Tiitel 

Võistlusel mängitakse meeste ja naiste klassi klubide karikale. Klasside võitjad saavad järgnevaks aastaks 

Eesti klubikarika võitja tiitli. Lisaks autasustatakse võistlusklasside esimest kolme võistkonda karikatega 

ja mänginud mängijaid ning nõuandjaid medalitega. 

1.4 Piirangud, klassid ja tiid  

Võistlusest saavad osa võta kõigi Eesti Golfi Liidu liikmesklubide mees- ja naiskonnad. Võistkondade 

liikmeteks saavad olla amatöörgolfi mängijad, kes on vastava klubi valinud omale koduklubiks.   

Meeskonna suuruseks on 8-10 liiget, kellest neli liiget on vanusepiiranguta, kolm liiget on vanuseklassis 

30+ ja kolm liiget 50+ vanuseklassist. 



 

 

Naiskonna suuruseks on 6-8 liiget, kellest neli on vanusepiiranguta, kaks 30+ vanuseklassis ja kaks 50+ 

vanuseklassist. 

Vastava vanuseklassi esindamine määrab ära mängija tii. 

Igal võistkonnal võib olla lisaks määratud üks varumängija.  

Võistleja vanuseklassi määratlemisel on aluseks tema vanus esimesel võistluspäeval. Võistlusklassi 

avamiseks on vajalik vähemalt 3 võistkonda. 

 

1.5 Osalejate arv 

 

Kõikidele kvalifitseeruvatele klubidele tagatakse võistlusel mõlemas klassis ainult üks koht. 

 

1.6 Stardiajad ja grupid 

 

Esimesel päeval lähetatakse võistlejad võistluse komitee poolt määratud aegadel. Teise päeva stardid 

toimuvad vastavalt paremusjärjestusele selliselt, et paremad stardivad hiljem. Võistluskomiteel on õigus 

vajaduse korral teha muudatused stardijärjestuses. 

 

1.7 Cut 

 

Võistlusel pole cut’i.  

 

1.8 Viigiliste olukordade lahendamine 

 

Juhul, kui esimest kohta jäävad võrdse tulemusega jagama kaks või enam võistkonda, korraldatakse neile 

vahetult pärast võistlusringi võistluskomitee poolt määratud radadel sudden-death formaadis play-off. Selle 

võidab võistkond, kelle mängija löögitulemus on pärast play-off raja läbimist kõige väiksem. Suurima arvu 

lööke sooritanud mängija võistkond jääb play-offis viimaseks. Juhul, kui madalaima tulemuse saavutavad 

kaks või enam mängijat, siis jätkatakse komitee poolt määratud rajal play-offi kuni selgub võitja. Kui võrdse 

tulemusega langeb välja kaks või enam võistkonda, siis nende lõplik paremusjärjestus selgitatakse välja 

parima, mitte arvesse läinud löögimängu tulemuse põhjal. Kui sellegi poolest jääb viik püsima, otsustatakse 

parem tulemus loosi teel.  

Juhul kui ülejäänud kohti (v.a. esimene koht) jäävad jagama kaks või enam võistkonda, siis nende 

paremusjärjestus selgitatakse välja parima, mitte arvesse läinud löögimängu tulemuse põhjal. Kui sellegi 

poolest jääb viik püsima, otsustatakse parem tulemus loosi teel.  

 

1.9 Tiid 

 

Mehed ja meeste 30+ vanuseklass – valged tiid 

Mehed 50+ vanuseklass – kollased tiid 



 

 

Naised ja naiste 30+ vanuseklass – sinised tiid 

Naised 50+ vanuseklass – punased tiid 

 

1.10 Võistkonna kaptenid ja nõuanne võistkondlikel võistlustel (reegel 24) 

 

a) Iga võistkond võib nimetada kapteni, kes peab olema amatöörgolfar vastavalt amatöörgolfi reeglitele. 

Karistus reegli rikkumise eest: võistkonna diskvalifitseerimine  

b) Iga võistkond võib nimetada 2 nõustajat, kellelt võistkonna mängijad võivad küsida ja saada nõu 

mänguringi ajal. Nõustajad peavad olema: 

- võistkonna Kapten ja  

- Isik, kes võib olla professionaalne golfimängija 

Nõustajate isikud peavad olema võistluskomiteele teada enne võistluse algust. Nõustajad ei tohi viibida 

griinil, kui sama võistkonna mängija pall asub griinil.  

Nõu võib anda ainult isiklikult mitte raadiosaatja, telefoni või muu elektroonilise vahendi kaudu. 

Karistus reegli rikkumise eest: üldine karistus (raja kaotus rajamängus või kahe löögiline karistus 

löögimängus). 

 

1.11 Võistluskomitee 

 

Võistluskomiteel on õigus erandkorras teha muudatusi võistlusjuhendisse. 

 

2. OSAVÕTT 

2.1 Registreerumine 

Võistlusele saab registreeruda: 

saates e-postile tournament@golf.ee osaleva klubi nime, võistlusklassi ja mängijate arvu. 

Võistlustasude konto: 

Saaja: MTÜ Eesti Golfi Liit 

IBAN: EE612200221046017014 

Pank: Swedbank 

SWIFT (BIC): HABAEE2X 

Klubi lisatakse osalejate nimekirja pärast võistlustasu laekumist Eesti Golfi Liidu võistlustasude kontole. 

Internetimaksete puhul soovitame alati säilitada makset tõendav dokument. 

Registreerumine lõpeb 10.august kell 11:59. Võistkonna liikmete nimed ja esimese päeva võistlejate 

asetused tuleb võistluskomiteele teada anda hiljemalt 17.august kella 12.00-ks. Teise päeva mängijate 

asetused tuleb võistluskomiteele edastada hiljemalt pool tundi pärast viimaste mängijate lõpetamist.  

 

Võistluse ametlik veebileht asub: Eesti klubidevahelised meistrivõistlused 2020. 

mailto:tournament@golf.ee
http://www.golf.ee/klubide-mv


 

 

2.2 Võistlustasu 

Võistlustasu on 125 eurot võistleja kohta. 

2.3 Võistluselt taandumine ja osalustasu tagastamine 

Võistluselt taandumiseks tuleb teavitada võistluse korraldajat e-posti teel tournament@golf.ee. 

Osaluse tühistamine enne registreerimise tähtaega – tagastatakse 100%. 

Osaluse tühistamine pärast registreerimise tähtaega, kuid enne esimese päeva stardiaegade avalikustamist 

– tagastatakse 75%.  

Osaluse tühistamine pärast esimese päeva stardiaegade avalikustamist – raha ei tagastata.  
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