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

26.11.2020. a.
restoran KIUS

Koosoleku algus: 16:00
Koosolekul osalesid:
Heinu Klaas – koosoleku juhataja
Teele Tohver
Ramil Pärdi
Anu Kendra
Kristo Raudam

e-post
heinu.klaas@gmail.com
teele.tohver@gmail.com
ramil.pardi@gmail.com
special.anu.vann@gmail.com
kristo@golf.ee

telefon
50 43 928
50 26 162
50 44 756
52 76 825
52 80 120

Päevakord:
1. 2021.a. koosolekute ajad
Otsustati:
Koosolekud toimuvad
18.03.2021
10.06.2021
02.09.2021
25.11.2021
2. Kohtunikud
Jätkuvalt tundub olevat probleem see, et kohtunikke ei jagu võistlustele, seda isegi EGL egiidi all
olevatele, kuigi koolitusi (sh. R&A) omi on läbinud üsna palju inimesi ning olemasolevadki on
jaotunud ebaühtlaselt klubide vahel (täna puuduvad aktiivselt tegutsevad kohtunikud nii Saaremaal
kui Pärnus).
Põhjuseid on ilmselt mitmeid, ebakõlad panustatud aja tasustamisega, huviliste ajapuudusega
(tahaks samal ajal ka mängida), ka erinevate motivatsioonipüstitustega.
Samas vajadus kohtunike järgi on püsiv (võistlused toimuvad, auhindu jagatakse, lahendamist
vajavaid asjaolusid võistlustel tekib).
Arutleti võimaluse üle tõsta klubide motivatsiooni vastavate huviliste leidmisel näiteks nn edetabeli
võistluste näol ning ka võimalikku kohtunike litsentseerimise teemat.
2021.a. on meil toimumas EGCC-s Euroopa Meistrivõistlused, kus tuleb välja panna rahvuslik
kohtunike brigaad minimaalselt 4 liikme näol. EGKK esindajate sõnul hetkel sellega raskusi ei teki
Otsustati:
Jätkata koostöös EGKK lahenduste leidmist
3. Reiting tiim
2020 tööplaan sai täidetud.

2021 aasta tööplaan näeb ette Ojassare golfiväljaku reitimist ning edasi lükatud Saaremaa
Golfiväljaku reitimist.
4. Reegel 4-2g
Sel hooajal toimus võistlus
EGCCs: https://egcc.ee/images/2020_juhendid/20201003_Links_Championship_juhend.pdf mida ei
kinnitatud ära RHCR komitees vastavalt amatöörgolfi reeglile 4-2g.
Otsustati:
Võitjate vastu sanktsioone ei rakendata, küll aga komitee esimees juhib klubi tähelepanu
rikkumisele.
5. WHS
Üldiselt toimus üleminek uuele süsteemile talutavalt, väga suuri tõrkeid ei esinenud
Küll on aga müriaad väiksemaid asju, mis tahavad enamikus kohalike hcp komiteede tasemel
lahendamist
Otsustati:
Kutsuda enne hooaja algust kokku klubide hcp toimkondade esindajad, kokkusaamise päevakorras
peaks olema toimkondade võimekus kohapeal asju lahendada aga ka EGL poolne tegevus süsteemi
sujuvaks toimimiseks.
Esialgse plaani kohaselt saadab EGL peasekretär toimkondadele jaanuari lõpus välja võimaliku
kohtumise kuupäeva.
Järgmine korraline koosolek toimub 18.03.2021.
Heinu Klaas
Komitee esimees

