
 

 

 ESTONIAN JUNIOR TOUR 2022 

1. ÜLDINE 

1.1 Kuupäev ja koht 

13.06 Pärnu Bay Golf Links 

20.06 White Beach Golf 

27.06 Otepää Golf 

12.-14.07 Rae Golf (Estonian Junior Open)* 

20.07 Estonian Golf & Country Club 

01.08 Rae Golf 

15.08 Saaremaa Golf & Country Club 

22.08 Niitvälja Golf 

 

* - Estonian Junior Open’i raames on Junior Tour osavõistlus U12, U16 ja U21 võistlusklassidele ning 

kehtivad reeglid vastavalt Estonian Junior Open’i võistlusjuhendile. Estonian Junior Open ei lähe U9 

võistlusklasside arvestusse. 

1.2 Formaat 

Iga etapi võitjad selguvad 18-rajalise (U9 võistlusklassis 9-rajalise) löögimängu tulemusena. Kõigis 

võistlusklassides on kasutusel maks. skoori reegel (10 lööki). Võistlus toimub vastavalt R&A Rules 

Limited poolt kehtestatud golfireeglitele, EGL-i Hard Card-ile ja käitumisjuhendile, võistluskomitee 

poolt kehtestatud kohalikele reeglitele ja käesolevale juhendile. 

1.3 Tiitel 

Võistluse (Tour’i) üldarvestuse võitjad saavad Estonian Junior Touri tiitli. Autasustatakse kõigi 

võistlusklasside kolme parimat. Lisaks autasustatakse iga etapi kõigi võistlusklasside esimest kolme 

kohta auhindadega. 

1.4 Piirangud, klassid ja tiid 

Võistlusest saavad osa võtta kõik juunior amatöörid. Kõik registreerunud peavad omama WHS HCP 

Indexit.  

Võistlustel on 8 võistlusklassi: 



 

 

 

U9 (poisid) sündinud 2013. aastal ja hiljem (eritiid) 

U12 (poisid) sündinud 2010. aastal ja hiljem (sinised tiid) 

U16 (poisid) sündinud 2006. aastal ja hiljem (kollased tiid) 

U21 (poisid) sündinud 2001. aastal ja hiljem (valged tiid) 

U9 (tüdrukud) sündinud 2013. aastal ja hiljem (eritiid) 

U12 (tüdrukud) sündinud 2010. aastal ja hiljem (punased tiid) 

U16 (tüdrukud) sündinud 2006. aastal ja hiljem (punased tiid) 

U21 (tüdrukud) sündinud 2001. aastal ja hiljem (sinised tiid) 

 

1.5 Kädid 

 

Kädid on lubatud U12 ja kohustuslikud U9 võistlusklassis. U16 ja U21 võistlusklassides pole kädid 

lubatud. 

 

1.6 Viigiliste olukordade lahendamine 

 

Juhul kui Tour’i etapil jäävad medalikohti jagama kaks või enam võistlejat, siis nende paremus-

järjestus auhindade jagamiseks selgitatakse põhimõttel parem tulemus väljaku viimasel 36, 18, 9, 6, 3 

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

HCP Strokeplay eriauhinna arvestuses võrreldakse viigi korral mängijate mängu händikäppi (PHCP) 

ning kui see on võrdne, siis mängijate HCPI’d. Paremaks tulemuseks loetakse vastavalt madalama 

PHCP’ga või HCPI’ga mängija tulemus. Juhul, kui ka mängijate HCPI on võrdne, otsustakse parem 

tulemus loosi teel. 

 

1.7 Edetabeli punktid 

 

Touri üldarvestusse minevaid kohapunke arvestatakse põhimõttel (koht, punktid): 

1 50 

2 45 

3 40 

4 38 

5 36 

6 34 

7 32 

8 30 

9 28 

10 26 

11 24 

12 22 

13 20 

14 18 

15 16 

16 15 

17 14 

18 13 

19 12 

20 11 

21 10 

22 9 

23 8 

24 7 

25 6 

26 5 

27 4 

28 3 

29 2 

30 1 

 



 

 

Viigiliste kohtade puhul saab mängija tabeli kohtade punktisumma keskmise. Näiteks 7.-8. koha viigi 

puhul saavad mõlemad mängijad edetabeli 31 punkti. Saadud punktid ümardatakse vajadusel täisarvule.  

Estonian Junior Openil saadud punktid lähevad tabelisse topelt väärtusega. Tour’i koguarvestuses 

võetakse arvesse kuue (U9 võistlusklassides viie) parima etapi tulemused.  

Hooaja lõppedes, kui kahel mängijal on võrdselt punkte, võrreldakse kõigepealt etappide esikohti, 

vajadusel teisi kohti jne. 

 

1.8 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 (selgituseks kirjutada osaleja nimi, 

võistlusklass ja etapi kuupäev) ja saates e-postile tournament@golf.ee mängija andmed (nimi, 

koduklubi, händikäp, võistlusklass, etapi kuupäev, 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. 

 

Võistluse ametlik veebileht asub: Estonian Junior Tour 2022 

2.2 Võistlustasu 

Junior Touri etapi võistlustasu U21 ja U16 võistlusklassis on 25 eurot. U12 ja U9 võistlusklass on 

võistlejatele tasuta.  

 

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1061#/customer/121/schedule/2022/12657
https://www.golf.ee/junior-tour


 

 

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 stardiaegade avalikustamist – 

tagastatakse 75%.  

Osaluse tühistamine pärast stardiaegade avalikustamist – raha ei tagastata. 

U9 ja U12 vanuseklassides starti mitte ilmumisel võib korraldaja rakendada sanktsioone.   

mailto:tournament@golf.ee

