Mees- ja naisseeniorite koondiste moodustamise põhimõtted
Koondise moodustamise põhimõtete alusel määratakse Eesti mees- ja naisseeniorite
koondis, mis esindab Eestit Euroopa meistrivõistlustel golfis.
1. Koondise moodustamise põhimõtted
Euroopa seeniorite individuaalsed meistrivõistlused 2023
●

2 meesseeniorit ja 1 naisseenior saavad koha koondisesse esindamaks Eestit
Euroopa seeniorite individuaalsetel meistrivõistlustel.
● 2022. aasta Eesti löögimängu seeniorite meister 50+ klassis esindab Eestit 2023.
aasta individuaalsetel Euroopa meistrivõistlustel tingimusel, et ta on 2022. aasta
edetabelis 4 parima hulgas. Teise koha meesseeniorite koondises saab sel juhul
2022.a. edetabeli parim meesseenior.
● Kui 2022.a. Eesti löögimängu seeniorite meister ei ole 2022. aasta edetabelis 4 parima
hulgas, siis moodustatakse koondis 2022.a. edetabeli alusel. Sel juhul pääseb
koondisesse edetabeli 2 parimat meesseeniori ja edetabeli parim naisseenior.
● Kui edetabeli alusel koondisesse koha saanud võistleja loobub võistlusel osalemisest,
siis pääseb koondisesse 2022. edetabeli paremuselt järgmine tingimusel, et ta on
edetabeli 4 parima hulgas.
●

Kui edetabeli 4 parimat mängijat loobuvad Eesti esindamisest, siis otsustab Eesti
esindaja(d) saavutusspordi toimkond koos Eesti koondise peatreeneriga (tema
puudumisel EGL-i juhatusega) ning valikul on kriteeriumiteks:
o

Keskmine võistlusringide tulemus viimase aasta jooksul. Arvesse lähevad
vähemalt 2-ringilised löögimängu võistlused Eestis ja mujal.

o

HCPI (aluseks EGA kriteeriumid)

o

katsevõistluste tulemused (kui sellised on peetud)

●

Kui mitmel võistlejal on edetabelis kogutud sama summa punkte, siis määratakse
koht/kohad Eesti koondisesse peatreeneri (tema puudumisel EGL-i juhatuse) ja
saavutusspordi toimkonna otsuse alusel. Otsuse tegemisel võrreldakse võistleja
edetabeli võistluste keskmist löögimängu tulemust. Parema keskmise löögimängu
tulemusega võistleja pääseb koondisesse.

●

Viimase 12 kuu jooksul ei tohi olla jämedaid reeglite või etiketi rikkumisi, mille kohta
on RHCR komitee teinud vastavasisulise otsuse/märkuse.

Euroopa seeniorite meeskondlikud meistrivõistlused 2022 (kokku 6 kohta)
●

2 kohta. Eesti seeniorite raja- ja 50+ võistlusklassi löögimängu meister saavad
koha koondisesse.
o Kui Eesti seeniorite raja- ja 50+ võistlusklassi löögimängu meister loobuvad
Eesti esindamisest, siis saavad koha koondisesse edetabeli 5 parimat
seeniorit.
o Kui Eesti seeniorite raja- või 50+ võistlusklassi löögimängu meister loobub Eesti
esindamisest, siis saab koha koondisesse edetabeli 4 parimat seeniorit.
● 3 kohta. EGL-i seeniorite edetabeli põhjal saab koondisesse edetabeli 3 parimat
seeniorit tingimusel, et koht edetabelis on 5 parima hulgas.
o Kui edetabeli kolme parima hulgas on Eesti raja- ja/või löögimängu meister, siis
saavad edetabeli alusel koha koondisesse kolm edetabeli parimat arvestamata
Eesti seeniorite raja- ja 50+ võistlusklassi löögimängu meistri kohta edetabelis.
o Kui edetabeli alusel koondisesse koha saanud võistleja loobub võistlusel
osalemisest, siis pääseb koondisesse edetabelis paremuselt järgmine seenior.
o Kui edetabeli 5 parimat loobuvad Eesti esindamisest, siis otsustab Eesti
esindaja(d) saavutusspordi toimkond koos Eesti koondise peatreeneriga (tema
puudumisel EGL-i juhatusega).
o Kui edetabeli 5 parimast keegi loobub Eesti esindamisest, siis otsustab Eesti
esindaja(d) saavutusspordi toimkond koos Eesti koondise peatreeneriga (tema
puudumisel EGL-i juhatusega).
●

1 koht. Määratakse Eesti koondise peatreeneri (tema puudumisel EGL-i
juhatuse) ja saavutusspordi toimkonna otsuse alusel.
o

Otsuse tegemisel arvestatakse ennekõike võistleja(te) poolt saavutatud
tulemusi löögimängu võistlustel (s.h. kõrgetasemelised rahvusvahelised
löögimängu võistlused).

●

Kui mitmel võistlejal on edetabelis kogutud sama summa punkte, siis määratakse
koht/kohad Eesti koondisesse peatreeneri (tema puudumisel EGL-i juhatuse) ja
saavutusspordi toimkonna otsuse alusel. Otsuse tegemisel võrreldakse võistleja
edetabeli võistluste keskmist löögimängu tulemust. Parema keskmise löögimängu
tulemusega võistleja pääseb koondisesse.

●

Viimase 12 kuu jooksul ei tohi olla jämedaid reeglite või etiketi rikkumisi, mille kohta
on RHCR teinud vastavasisulise otsuse/märkuse

2. EGL-i seeniorite 2022.a. edetabeli võistlused
●

03.-05.06.2022 Eesti seeniorite rajamängu MV (Niitvälja Golf)

●
●
●
●

25.-26.06.2022 Mid-Am Open (Otepää)
29.06.-01.07.2022 Niitvälja Karikas (Niitvälja Golf)
09.-10.07.2022 Estonian Senior Open (EGCC)
05.-07.08.2022 Eesti löögimängu MV (PBGL)

Edetabel koosneb viiest võistlusest. Arvesse läheb kolme parima võistluse tulemus.
Edetabeli punkte jagatakse vastavalt iga võistluse eest alljärgnevalt:
1 (koht) – 50 (punktid); 2 - 40; 3 - 30; 4 - 28; 5 - 26; 6 - 24; 7 - 22; 8 - 20; 9 - 18; 10 16;
11 - 14; 12 - 12; 13 - 10; 14 - 8; 15 - 6; 16 - 5; 17 - 4; 18 - 3; 19 - 2; 20 ja iga järgnev
koht annab 1 punkti.
● Kui võistlusel meesseeniorite (50+) arvestuses osaleb alla 10 võistleja (50+), siis
arvestatakse edetabelisse 75% ettenähtud edetabeli punktidest.
● Kui võistlusel naisseeniorite (50+) arvestuses osaleb alla 6 võistleja (50+), siis
arvestatakse edetabelisse 75% ettenähtud edetabeli punktidest.
● Tasatulemuste korral liidetakse jagatud kohtade punktid kokku ning see punktide
summa jagatakse tasatulemuse teinud võistlejate arvuga. Saadud tulemus lisatakse
jagatud koha väljamänginud võistlejatele edetabelisse. Jagatud punktid ümardatakse
täisarvuni.
●

3. Võistkondlikud seeniorite Euroopa meistrivõistlused
European Seniors Men's Team Championship 2022
●
●
●
●
●
●

Aeg: 30.08-03.09.2022
Koht: Estonian Golf ja Country Club, Sea Course
Koondis: 6 Meesseeniorit
Võistleja HCPI: mehed 9,0 või vähem
Võistleja vanus: esimese võistluspäeva seisuga 50 aastat või vanem
Võistlusega seotud kulud: Võistlusega seotud kulud: kulude katmine, osaline katmine
või mittekatmine EGL-i poolt toimub vastavalt EGL-i üldkogu otsusele

European Seniors Ladies Team Championship 2022
●
●
●
●
●
●

Aeg: 30.08-03.09.2022
Koht: Cubo Golf, Sloveenia
Koondis: 6 Naisseeniorit
Võistleja HCPI: 12 või vähem
Võistleja vanus: esimese võistluspäeva seisuga 50 aastat või vanem
Võistlusega seotud kulud: Võistlusega seotud kulud: kulude katmine, osaline katmine
või mittekatmine EGL-i poolt toimub vastavalt EGL-i üldkogu otsusele

European Individual Senior Men's/Ladies Championship 2023
●
●
●
●

Aeg: 15.-17.06.2023
Koht: EGA poolt määratud koht
Koondis: 2 Meesseeniorit / 1 Naisseenior
Võistleja HCPI: registreerimise hetkel meesseeniorid 6,0 või vähem / naisseeniorid 9
või vähem.
● Võistleja vanus: esimese võistluspäeva seisuga 50 aastat või vanem
● Võistlusega seotud kulud: Võistlusega seotud kulud: kulude katmine, osaline katmine
või mittekatmine EGL-i poolt toimub vastavalt EGL-i üldkogu otsusele.
Euroopa meistrivõistluste info: https://www.ega-golf.ch/events
.

