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Päevakord:
1. Küsimus Pärnu Bay waste area’des eelispaiga reegli kasutamise kohta
Pärnu Bay väljak on uurinud, kas on lubatud waste area’des kasutada eelispaiga reeglit. Sellise reegli
kehtestamise eesmärk on eelkõige võrdsus, et ka päeva lõpus startivatel mängijatel oleksid
samasugused tingimused (waste area on päeva lõpuks ära tallutud).
Otsustati:
1. Väljak on projekteeritud waste area’tega. Väljaku layout’il (sh erinevad takistused jmt,
sh waste area’d) põhineb ka väljaku Course Rating. Kohaliku reegliga ei tohi kehtestada
eelispaiga reeglit, mis kehtib kogu edenemisala (general area) ulatuses ning annab
mängijale nt võimaluse saada vabastus parandamata löögijäljest (divot’ist). Sellise eelise
andmine mängijatele on vastuolus reegliga RoG 1.1 (mängi palli sealt kus see asub).
Eelispaiga reegli kasutamine olemuslikult on lubatud ajutiste erakorraliste olukordade
leevendamiseks üksnes väljaku edenemisala feeri kõrguseks või madalamaks niidetud
alal, kust mängimisel on mängijal õigustatud ootus löögi sooritamiseks nö
ideaaltingimustes. Eelispaiga reegli teine eesmärk on kaitsta väljaku feeri kõrguseks või
madalamaks pügatud ala. Eelispaiga reegli kehtestamine nt waste area’s selle eesmärgi
saavutamisele kuidagi kaasa ei aita.
2. Arvestades eeltoodut ning et RoH 2.1 kohaselt on mänguring HCP kõlbulik, kui see on
muuhulgas mängitud väljakul, millel on kehtiv Course Rating ja Slope Rating ning mille
tavapärane mänguraskuse tase on püsivalt sama, on EGL RHCP komitee seisukoht, et
a. eelispaiga reegli kehtestamine waste area’s on mittelubatav kohalik reegel ning
b. sellise mittelubatava kohaliku reegli (eelispaiga reegli) kehtestamise korral väljaku
edenemisalal mujal kui feeri kõrguseks või madalamaks niidetud alal (sh waste
area’s) ei ole selle kohaliku reegli kehtimise ajal tehtud mänguring HCP kõlbulik.
3. Selgituseks – samaväärsemate mängutingimuste tagamiseks võib välja kehtestada näiteks
kärudega waste area’tesse sisenemise keelu ning teha selgitustööd mängijate hulgas, et
waste area’tes tuleks oma löögi- ja jalajäljed maksimaalselt ära tasandada.
2. Juhendajate kasutamine
Uuendatud juhendajate programm on kinnitatud ja klubidele saadetud, kuid samas on teada, et mõni
klubi ei ole teavitanud juhendajate kasutamisest.

Otsustati:
1. Teha meeldetuletus klubidele, et ilma EGLi juhendajate programmi taotlust esitamata ei tohi
mitte-PROdest juhendajaid kasutada ning neile tasu maksta ega muid hüvesid (tasuta
mänguõigus, pallid, riided vmt) anda juhul, kui soovitakse nende amatöörstaatust säilitada.
3. Nutikellade kasutamine, mis näitavad muid tingimusi lisaks distantsile (nt kõrguste vahed)
Arutelu nutikellade teemal, mis annavad infot muude tingimuste kohta lisaks kaugustele. Reeglite
kohaselt on selliste funktsioonide kasutamine keelatud.
Otsustati:
1. Vastavalt reeglitele on nutikellad on lubatud, kuid keelatud funktsioone kasutada ei tohi.
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