
 

 

EESTI MID-AMATÖÖRIDE LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED 2022 

1. ÜLDINE 

1.1 Kuupäev ja koht 

25.-26.6.2022, Otepää Golf & Country Club 

1.2 Formaat 

Võistluse võitjad selguvad 36-rajalise löögimängu tulemusena. 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 

Võistluse võitjad saavad järgnevaks aastaks Eesti mid-amatööride lahtiste meistrivõistluste meistri tiitli. 

Lisaks autasustatakse võistlusklasside esimest kolme kohta auhindadega. Eriauhinnad antakse parimale 

mees- ja nais mid-amatöörile, kelle vanus on võistluse esimese päeva seisuga vähemalt 40 aastat.  

1.4 Piirangud, klassid ja tiid 

Võistlusest saavad osa võtta mid-amatööridest mees- ja naismängijad, kelle vanus on võistluse esimese 

päeva seisuga vähemalt 25 aastat.  

Kõik registreerunud peavad omama WHS HCP Indexit. Meestel peab HCPI olema 20 või parem ja 

naistel 24 või parem. 

 

Eesti mid-amatööride lahtised meistrivõistlused peetakse kahes klassis: 

- mehed 25a ja vanemad (valged tiid, väljaku pikkus 6073 m) 

- naised 25a ja vanemad (sinised tiid, väljaku pikkus 5243 m) 

  

Minimaalne mängijate arv klassis on 6. 

 

1.5 Osalejate arv 

 

Võistlusel saab osaleda maksimaalselt 120 võistlejat. Juhul kui registreerub rohkem võistlejaid, langetab 

võistluskomitee otsuse võistlusele pääsevate mängijate osas lähtudes võistlejate WAGR asetusest ning 

eelistades madalamate händikäppidega mängijaid. Komitee võib osalejate arvu suurendada, kui see on 



 

 

tehniliselt võimalik. 

Komiteel on õigus kõrgemate händikäppidega mängijaid võistlema lubada, kui osalejate arv ei ületa 120 

mängijat. Igasse võistlusklassi on garanteeritud minimaalselt 24 stardikohta.  

 

1.6 Stardiajad ja -grupid 

 

Esimese päeva stardigrupid ja -ajad kinnitatakse komitee otsuse alusel. Viimasel päeval koostatakse 

stardigrupid mängijate esimese võistluspäeva 18 raja löögitulemuste järgi. Väiksemate tulemustega grupid 

stardivad hiljem. Kui mängijate esimese võistluspäeva 18 raja löögitulemused on võrdsed, siis nende 

paremusjärjestus selgitatakse põhimõttel  parem esimese võistluspäeva löögimängu tulemus väljaku 

viimasel 9, 6, 3 ja 1 rajal. Juhul kui tulemused on endiselt viigilised, otsustatakse parem tulemus loosi teel. 

Teisel päeval stardivad viimastena iga klassi finaalgrupid. 

 

1.7 Cut 

 

Võistlusel ei ole cut’i. 

 

1.8 Viigiliste olukordade lahendamine 

 

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

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

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

sooritanud mängija 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 mängijat, siis nende lõplik paremusjärjestus selgitatakse löögimängu tulemuste 

järgi põhimõttel parem tulemus väljaku viimasel 18, 9, 6, 3 ja 1 rajal. Juhul kui tulemused on endiselt 

viigilised, otsustatakse parem tulemus loosi teel.  

Juhul kui ülejäänud kohti jäävad jagama kaks või enam võistlejat, siis nende paremusjärjestus selgitatakse 

põhimõttel parem tulemus väljaku viimasel 18, 9, 6, 3 ja 1 rajal. Juhul kui tulemused on endiselt viigilised, 

otsustatakse parem tulemus loosi teel. 

Eesti meistrivõistluste medalid ning eriauhinnad jagatakse vastavalt klassi paremusjärjestusele. 

 

1.9 Võistluskomitee 

 

Võistluskomiteel on õigus erandkorras teha muudatusi võistlusjuhendisse. 

  



 

 

2. OSAVÕTT 
 

2.1 Registreerumine 

 

Võistlusele saab registreeruda: 

interneti teel Eesti Golfi Liidu GolfBoxis (tasumisvõimalus deebet- ja krediitkaartidega) või kandes 

osavõtumaksu Eesti Golfi Liidu võistlustasude kontole ja saates e-postile tournament@golf.ee mängija 

andmed (nimi, koduklubi, händikäp, võistlusklass, e-post, telefon). 

Võistlustasude konto: 

Saaja: MTÜ Eesti Golfi Liit 

IBAN: EE612200221046017014 

Pank: Swedbank 

SWIFT (BIC): HABAEE2X 

Mängija lisatakse võistlejate nimekirja pärast võistlustasu laekumist Eesti Golfi Liidu võistlustasude 

kontole. Internetimaksete puhul soovitame alati säilitada makset tõendav dokument. 

Registreerumine lõpeb 16. juunil kell 23:59.  

Märkus: Pärast registreerumistähtaega saab registreeruda vaid juhul, kui maksimaalne osavõtjate arv 

pole võistlusel täitunud ning esimese päeva stardiajad on veel välja kuulutamata. 

Võistluse ametlik veebileht asub: Estonian Mid-Am Open 2022 

2.2 Võistlustasu 

Võistlustasu on 159 eurot. 

* 80€ kui omad Otepää Golfikeskuse mänguõigust 

 

2.3 Võistluselt taandumine ja võistlustasu 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.  

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3269011
mailto:tournament@golf.ee
https://www.golf.ee/midam-open
mailto:tournament@golf.ee

