EESTI NOORTE RAJAMÄNGU MEISTRIVÕISTLUSED 2022
VÕISTLUSJUHEND
1. ÜLDINE
1.1

Toimumisaeg ja -koht

25.-26.06.2022, Otepää Golf & Country Club
1.2

Formaat

Eesti noorte rajamängu meistrivõistluste võitjad selguvad rajamänguformaadis vastavalt R&A Rules
Limited poolt kehtestatud golfireeglitele, EGL-i Hard Card-ile ja käitumisjuhendile, kohalikele
reeglitele ja käesolevale juhendile.
Võistlusevõitja selgub, kui ühe mängija eduseis on suurem, kui jääb radu lõpuni mängida. Kui 18 raja
läbimisel on seis viigis, jätkatakse mängimist 1. rajalt, kust starditi. Võistlus kestab senikaua, kuni üks
mängijatest saavutab rajavõidu.
Võistlus kuulub WAGR võistluskalendrisse.
1.3

Tiitel

Võistluse võitjad saavad järgnevaks aastaks Eesti noorte rajamängu meistrivõistluste meistri tiitli. Lisaks
autasustatakse võistlusklasside esimest kolme kohta auhindadega.
1.4

Piirangud, klassid ja tiid

Võistlusest osavõtja peab olema Eesti Vabariigi kodanik. Võistlusest saavad osa võtta amatöör ja mitteamatöör mängijad, kes omavad WHS HCP Indexit, ja professionaalsed golfimängijad. Amatöör ja mitteamatöör mängijatel peab WHS HCPI olema noormeestel 12 või parem ja neidudel 24 või parem.
Võistlusel on 2 klassi:
U21 (noormehed) sündinud 2001. aastal ja hiljem (valged tiid, väljaku pikkus 6073 m)
U21 (neiud) sündinud 2001. aastal ja hiljem (sinised tiid, väljaku pikkus 5243 m)
Minimaalne mängijate arv klassis on kaheksa.

1.5

Osalejate arv

Kvalifikatsioonis saab osaleda maksimaalselt 16 noormeest ja 12 neidu. Juhul, kui registreerub rohkem
võistlejaid, langetab võistluskomitee otsuse võistlusele pääsevate mängijate kohta, arvestades WAGR
edetabeli kohta ja eelistades madalamate händikäppidega mängijaid.
Võistlusel mängitakse välja kõik kohad. Asetused tabelis (noormeestel 16 ja neidudel 12 kohta) selguvad
kvalifikatsioonis saadud kohtade järgi. Kvalifikatsioonis mittestartimine, katkestamine või
diskvalifitseerimine tabelis kohta ei taga.
Komiteel on õigus kõrgema händikäpiga mängijaid võistlema lubada vabade kohtade olemasolul.
1.6

Viigiliste olukordade lahendamine kvalifikatsioonis

Kui mängijate 18 raja löögitulemused on võrdsed, siis nende paremusjärjestus selgitatakse löögimängu
tulemuste põhimõttel parem tulemus väljaku viimasel 9, 6, 3 ja 1 rajal. Kui sellegipoolest jääb viik
püsima, otsustatakse parem tulemus loosi teel.
1.7

Võistluskomitee

Võistluskomiteel on õigus erandkorras teha muudatusi võistlusjuhendisse.
1.8

Kädid

Kädid ei ole võistlusel lubatud.
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, kui maksimaalne osavõtjate arv pole
võistlusel täitunud ning esimese päeva stardiajad on veel välja kuulutamata.
Võistluse ametlik veebileht asub: Eesti noorte rajamängu MV 2022
2.2

Võistlustasu

Võistlustasu on 120 eurot.
2.3

Võistlustelt 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.

