EGL REEGLITE & HCP KOMITEE
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Koosoleku toimumise aeg:
Koosoleku toimumise koht:
Koosoleku algus:

15.09.2022. a.
Tallinn
16:00

Koosolekul osalesid:
Heinu Klaas – koosoleku juhataja
Teele Tohver
Ramil Pärdi
Kristo Raudam
Merit Ots

e-post
heinu.klaas@gmail.com
teele.tohver@gmail.com
ramil.pardi@gmail.com
kristo@golf.ee
merit.ots@gmail.com

telefon
50 43 928
50 26 162
50 44 756
52 80 120
55 537545

Päevakord:
1. Uute reeglite tõlge
Teele andis ülevaate reeglite tõlke progressist. Tõlkimine on pooleli, eeldatavalt oktoobri
keskpaigaks on tõlge valmis ja saab hakata kujunduses (piltidel/joonistel) muudatusi tegema ning
äppi sisestama (selle tähtaeg on 15.11).
Lisaks on probleem Golfboxi eesti keelega. Osa teksti on eesti ja osa taani keeles ja see on väga
häiriv.
Otsustati:
1.1 Reeglite tõlge valmib oktoobri keskpaigas, äppi on sisestatud 15.11.
1.2 Golfboxi tõlked on üle vaadatud, võimalusel eesti keelde pandud ning täiendavad
vajadused kaardistatud 1.12.
2. Reiting
Merit andis ülevaate reiting tiimi tegemistest 2022. aastal. 2023 aastal on korraline reitimine EGCCs.
Otsustati:
2.1 Reiting tiimil kokku leppida EGCC-ga mõistlik reitimise aeg.
3. Kohtunikud
Ramil andis ülevaate kohtunike kasutamisest võistlustel ning nenditi, et valitseb suur kohtunike
puudus. Üks EGL võistlus jäi sel suvel päris katmata. On kriitilise tähtsusega leida juurde uusi
kohtunikke.
Otsustati:
3.1 Kohtunike tegevusi tuleks rohkem pilti tuua ja kajastada, seda ametit propageerida.
Heinu toob kohtunikud eraldi välja oma aasta lõpu artiklis. Tulevikus kajastada samuti
rohkem kohtunike tegevust.

3.2 Korraldada uute reeglite koolitus 2023. aasta alguses, kust on võimalus leida huvilisi.
4. Golfi Liidu võimaliku uus struktuuri üle
Heinu tutvustas Golfi Liidu võimalikku uut struktuuri ning toimus arutelu selle positiivsete ja
negatiivsete aspektide üle.
5. Juhendajate programmi kinnitamiseks esitamine
Kristo teavitas komiteed, et ükski klubi ega väljak ei ole esitanud oma juhendajate programmi
kinnitamiseks. See on aga probleem, mis võib viia juhendajate amatööristaatuse kaotamiseni.
Otsustati:
5.1 EGL saadab meeldetuletuse klubidele ning annab tähtaja programmi taotluste
kinnitamiseks esitamiseks.
6. IGF Code on the Prevention of Manipulation of Competitions
IGFi dokument (https://www.igfgolf.org/irregular-betting-result-fixing) on jälgimiseks kõigile
golfimängijatele. Tegemist on väga mahuka dokumendiga, mille peaks EGL eelnevalt läbi töötama
ning sealt vajalikud põhimõtted tuvastama ning golfimängijale asjakohastes dokumentides kajastama.
Otsustati:
6.1 Heinu vastutab dokumendi läbitöötamise eest.
7. Meeldetuletused
Otsustati:
7.1 EGL saadab meeldetuletuse klubidele, et HCP kõlbulikke ringe saab Eestis teha kuni
31.10.
Heinu Klaas
esimees

