EESTI KLUBIDEVAHELISED MEISTRIVÕISTLUSED 2022
VÕISTLUSJUHEND
1. ÜLDINE
1.1 Kuupäev ja koht
12.-13.08.2022, Saaremaa Golf & Country Club
1.2 Formaat
Toimub neli erinevat võistlust vastavatele võistlusklassidele:
Mehed
Naised
Meesseeniorid (50+ vanuseklass)
Naisseeniorid (50+ vanuseklass)
Esimesel võistluspäeval mängitakse 18-rajalist löögimängu. Võistkonna kogusumma arvestusse läheb
meeste klassis kuuest tulemusest viis paremat tulemust. Naiste ning mees- ja naisseeniorite võistlusklassides läheb arvesse neljast tulemusest kolm paremat tulemust. Vastavate kogusummade abil
selgitakse välja võistkondade paremusjärjestus ning teise võistluspäeva võistluspaarid.
Viigiliste olukordade lahendamine: esmalt arvestusse mitteläinud mängija tulemus, seejärel kõige parem
arvesse läinud mängija tulemus, seejärel paremuselt teise mängija tulemus, seejärel paremuselt kolmanda
mängija tulemus ning seejärel otsustab paremuse loos.
Esimese päeva järgsed kaks parimat võistkonda vastavas võistlusklassis mängivad teisel päeval esikohale
ehk kuld- ja hõbemedalitele, kolmas ja neljas võistkond mängivad pronksmedalitele, viies ja kuues võistkond viiendale kohale jne. Juhul, kui registreerub paaritu arv võistkondi, siis viimased kolm võistkonda
mängivad nn alagrupi süsteemis teisel päeval.
Teise päeva võistlussüsteemid:
Mehed - 1x foursome ja 4x individuaalne matchplay
Naised ning mees- ja naisseeniorid – 1x foursome ja 2x individuaalne matchplay

Alagrupi süsteem kolme võistkonna puhul:
Mehed
Võistkond A vs võistkond B 1x foursome 1x individuaalne matchplay
Võistkond C vs võistkond A 1x foursome 1x individuaalne matchplay
Võistkond B vs võistkond C 1x foursome 1x individuaalne matchplay
Naised, mees- ja naisseeniorid
Võistkond A vs võistkond B 1x foursome
Võistkond C vs võistkond A 1x foursome
Võistkond B vs võistkond C 1x foursome
Alagrupi süsteemi surnud ringi korral selgitatakse paremusjärjestus järgmiselt:
Esmalt võistkondlike matšide punktid vastastikes matšides. Seejärel matšide punktid võistkondlikes
matšides. Juhul, kui viigid jäävad siiski püsima, määratakse lõplik paremusjärjestus esimese päeva
löögimängu paremusjärjestuse järgi.
Matši võitja selgub, kui ühe poole eduseis on suurem, kui jääb radu lõpuni mängida. Kui 18 raja läbimisel
on seis viigis, jätkatakse mängimist 1. rajalt, kust starditi. Matš kestab niikaua, kuni üks pooltest saavutab
rajavõidu.
Kui võistkondliku matši tulemus on selgunud, võib individuaalse matši tulemus jääda viiki, kui pooled
selles kokku lepivad. Märkus: kui pärast 18 raja või lisaraja/-radade läbimist on individuaalse matši
tulemus viigiline ning viimase võistkondliku matši lõpptulemus on selgunud, jääb selle individuaalse
matši tulemus viiki.
Võistluspaarid ja kõigi matšide asetused määrab kapten määratud tähtajaks.
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
Võistlusel mängitakse meeste, naiste ning mees- ja naisseeniorite klassi klubidevahelisele karikale.
Klasside võitjad saavad järgnevaks aastaks vastava võistlusklassi Eesti klubikarika võitja tiitli. Lisaks
autasustatakse võistlusklasside esimest kolme võistkonda karikate ja medalitega.
Meeste võistlusklassi võitnud klubi saab võimaluse minna Eestit esindama meeste Euroopa

klubidevahelisele turniirile (20.-22.10.2022, Troia Golf, Portugal, registreerimistähtaeg 11.09.2022).
Naiste võistlusklassi võitnud klubi saab võimaluse minna Eestit esindama naiste Euroopa
klubidevahelisele turniirile (29.09-01.10.2022, Cubo Golf, Sloveenia, registreerimistähtaeg 22.08.2022).
1.4 Piirangud, klassid ja tiid
Võistlusest saavad osa võtta kõigi Eesti Golfi Liidu liikmesklubide võistkonnad. Võistkondade liikmeteks
saavad olla amatöörgolfimängijad, kes on vastava klubi valinud omale koduklubiks.
Mängitakse neljas võistlusklassis. Meeste võistlusklassis on võistkonna suuruseks 6 mängijat. Naistening mees- ja naisseeniorite võistlusklassides on võistkonna suuruseks 4 mängijat.
Võistleja vanuseklassi määratlemisel on aluseks tema vanus esimesel võistluspäeval. Võistlusklassi
avamiseks on vajalik vähemalt 4 võistkonda.
Tiid:
Mehed – valged tiid
Meesseeniorid (50+ vanuseklass) – kollased tiid
Naised – sinised tiid
Naisseeniorid (50+ vanuseklass) – punased tiid
1.5 Osalejate arv
Kõikidele kvalifitseeruvatele klubidele tagatakse võistlusel kõigis klassides üks koht.
1.6 Stardiajad ja grupid
Esimesel päeval lähetatakse võistlejad rajale võistluskomitee poolt määratud aegadel. Esimesena stardivad
naisseeniorid, seejärel meesseeniorid, naised ja mehed. Teisel päeval stardivad esimestena naisseeniorid,
seejärel meesseeniorid, naised ja mehed, vastavalt paremusjärjestusele selliselt, et medalimängud stardivad
kõigis klassides lõpus. Võistluskomiteel on õigus vajaduse korral teha muudatusi stardijärjestuses.
1.7 Mängijate asetused ja vahetused
Võistkonna moodustavad samas võistlusklassis võistlevad ning sama klubi esindavad mängijad.
Võistkonna liikmete esimese päeva asetused tuleb võistluskomiteele teada anda e-posti teel hiljemalt
10.augustil kell 17:00. Teise päeva mängijate asetused tuleb võistluskomiteele edastada võistluskomitee
poolt määratud ajaks. Juhul, kui võistkonna kaptenilt ei laeku määratud ajaks mängijate asetusi, määratakse
asetused tähestiku järjekorras, arvestades perekonnanimesid, vajadusel eesnimesid.
Mängijate vahetamine mitte registreeritud mängijate vastu on lubatud kuni tund aega enne esimese
võistluspäeva esimest tii-aega, saates komiteele vastavasisulise e-kirja aadressile: tournament@golf.ee.

1.8 Võistkonna kaptenid ja nõuandjad võistkondlikel võistlustel (reegel 24)
a) Iga võistkond võib nimetada kapteni, kes peab olema amatöörgolfar vastavalt amatöörgolfi reeglitele.
Karistus reegli rikkumise eest: võistkonna diskvalifitseerimine.
b) Iga võistkond võib nimetada 2 nõuandjat, kellelt võistkonna mängijad võivad küsida ja saada nõu
mänguringi ajal. Nõuandjad võivad olla:
- võistkonna kapten ja
- isik, kes võib olla professionaalne golfimängija.
Nõuandjate isikud peavad olema võistluskomiteele teada enne võistluse algust. Nõuandjad ei tohi viibida
griinil, kui sama võistkonna mängija pall asub griinil.
Nõu võib anda ainult vahetult isiklikult mitte raadiosaatja, telefoni või muu elektroonilise vahendi kaudu.
Karistus reegli rikkumise eest: üldine karistus (raja kaotus rajamängus või kahe löögiline karistus
löögimängus).
Nõuandja ei tohi mänguringi ajal kasutada liikumiseks mitte mingit liiki mootoriga transpordivahendit,
välja arvatud juhul kui võistluskomitee selleks loa annab või hiljem heaks kiidab.
Karistus selle kohaliku reegli rikkumise eest: esimene rikkumine - hoiatus, järgmine rikkumine – nõuandja
staatuse kaotus.
1.9 Kädid
Kädiks võib olla vaid mängijast võistkonnakaaslane.
1.10 Võistluskomitee
Võistluskomiteel on õigus erandkorras teha muudatusi võistlusjuhendisse.
2. OSAVÕTT
2.1 Registreerumine
Võistlusele saab registreeruda:
saates võistluskomitee e-postile tournament@golf.ee osaleva klubi nime, võistlusklassi, mängijate ja
nõuandja andmed. Nõuandjate puhul palume lisada kontaktid (e-post, mobiiltelefoni nr).
Võistlustasude konto:
Saaja: MTÜ Eesti Golfi Liit
IBAN: EE612200221046017014
Pank: Swedbank
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Klubi lisatakse osalejate nimekirja pärast võistlustasu laekumist Eesti Golfi Liidu võistlustasude kontole.

Internetimaksete puhul soovitame alati säilitada makset tõendav dokument.
Registreerumine lõpeb 31.juuli kell 23:59.
Võistluse ametlik veebileht asub: Eesti klubidevahelised meistrivõistlused 2022.
2.2 Võistlustasu
Võistlustasu on 150* eurot võistleja kohta ning iga nõuandja kohta 50 eurot.
* - Saaremaa Golf & Country Club’i täismänguõigust omava mängija võistlustasu on 90 eurot.
2.3 Võistluselt taandumine ja osalustasu 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.

