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Päevakord:
1. Hooaja algusega seotud otsused
Seoses peatselt algava golfihooajaga
Otsustati:
1.1 kehtestada WHS general play (arvesse minevate mänguringide) perioodiks Eesti
väljakutel 01.04-31.10.2021.
EGL peasekretär edastab klubidele vastava teavituse enne 01.04.2021.
1.2 tuletada klubidele meelde reegel 4-2g võistluste kooskõlastamist EGLiga (EGL
peasekretär saadab klubidele teavituse): 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/
1.3 vaadata üle EGA Hard Card ja võistlustingimused ning vajadusel uuendada/täiendada
EGLi Hard Cardi ja muid regulatsioone. Muuhulgas viia sisse punkt mängija isikliku
vastutuse kohta oma tervise eest (tuleneb EOK korraldusest) ning nõue viibida medalite
kättesaamiseks autasustamisel võistluspaigas kohapeal.
Esialgne projekt ettevalmistada hiljemalt 25.03. eesmärgiga kinnitada hiljemalt aprilli
lõpuks
2. EGLi poolt kinnitatud juhendajate programmi ülevaatamine
Programmi kinnitamisest on möödunud juba mitu aastat, seega on asjakohane programmi
ajakohasus üle vaadata ja vajadusel teha muudatusi.
Otsustati:
2.1 uue programmi projekt valmis aruteluks hiljemalt 25.03 ja kinnitamiseks valmis 15.04.

3. Saaremaa väljaku ettepanek väljakute reitimise osas
Arutati Saaremaa väljakult saabunud ettepanekut rahastada kõigi väljakute reitimisi ühisest
EGLi eelarvest.
Otsustati:
3.1 RHCR komitee ei pea mõistlikuks rahastada kõigi väljakute CR (Course Rating)
tegemist EGL’i eelarvest. Ei RoH (Rules of Handicapping), RoG (Rules of Golf) ega
CRS (Course Rating System) ei sätesta rahvuslikule alaliidule (Eestis EGL’ile) kohustust
tagada igal juhul kõigil väljakutel CR’i olemasolu. Kui konkreetne väljak soovib CR
saada (ennekõike selleks, et mängijad saaksid seal mängida ka HCPI arvestusse
minevaid mänguringe), siis toimub CR’i andmine väljakule EGL’i egiidi all ning EGL’i
poolt/volitusel, st EGL tagab, et CR andmine toimub vastavalt kehtestatud CR reeglitele.
St RoH olemusest tuleneb, et EGL nö astub mängu siis, kui väljak soovib endale saada
CR’i. Kui väljak seda ei soovi, siis EGL ka ei nõua väljakult CR’i omamist.
3.2 Põhjendused/selgitused lühidalt
3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.2.4
3.2.5

RoH Golf Course mõiste sätestab, et “/…/ for handicap purposes, a golf course is
made up of a designated set of tees on each hole. As such, each set of tees (or golf
course) should have a separate Course Rating and Slope Rating, including one for
each gender where appropriate.”.
RoH 1.1 selgitab, milleks on WHS loodud ning HCPI kasutusel. Kõige muu hulgas
on HCPI kasutamise eesmärk võimaldada võimalikult paljudel mängijatel nö
võrdsel tasemel mängida. Taseme võrdsustamise üheks meetmeks on CR
olemasolu väljakul.
RoH 2.1 kohaselt on võimalik HCPI arvestusse minevat mänguringi mängida
muuhulgas üksnes CR’i omaval väljakul.
RoH 5.1 reguleerib HCPI arvestusse mineva SD arvutamist. Kõigi nende arvestuse
valemite kohustuslikuks komponendiks on CR olemasolu väljakul.
RoH Appendix A p 1 sätestab, et (Eesti kontekstis) EGL peab tagama väga palju
asju seoses CR’iga, kuid samas ei kohusta mitte ükski RoH, RoG ega CRS reegel
mitte ühtegi väljakut omama CR’i. See on iga väljaku enda vabatahtlik otsustus,
kas soovib CR’i või mitte, et võimaldada sellel väljakul mängida ka HCPI
arvestusse minevaid mänguringe.

4. WHSi rakendamine klubides
Klubide HCP komiteede liikmete hulgas läbiviidud WHS testide põhjal tuleb tõdeda, et
teadmised WHSist on ebaühtlased ning sellisel moel ei oma EGL kindlust, et kõigi klubide
HCP komiteed kui esmatasandi WHSi rakendajad suudaksid tagada nõutud taseme WHSi
korrektsel rakendamisel, sh nõustamisel ja järelevalves. On äärmiselt oluline jätkata klubide
harimist WHSi teemal.
Otsustati:
4.1 Tõstmaks komiteede liikmete teadmist WHS-st, korraldab EGLi RHCR komitee 2-3
WHSi baasil testi aastas, mis on suunatud klubide HCP komiteede liikmetele. Iga vastava
komitee liige peab vähemalt ühel korral testil osalema.
4.2 Kuna Eestis on kohustus pidada HCPI arvestust Golfboxis (mis on WHS juurutamisel
pidevalt arendusjärgus), siis ei ole võimalik mängijatele anda seal toimuvast adekvaatset

infot, rääkimata järelvalvest omamata ligipääsu Golfboxi. Seetõttu vältimaks
formaalsete inimeste sattumist klubide HCP komiteedesse, peab igale komitee liikmele
olema tagatud ligipääs GolfBoxi.
4.3 EGL RHCR esimees teeb klubidele kokkuvõtte WHS rakendamise esimesest aastast.
Heinu Klaas
esimees

