Otepää Golfiklubi võistlustingimused 2014
1 Reeglid
Otepää golfiväljakul toimuvatel võistlustel kehtivad R&A Ltd ametlikud golfireeglid, käesolevad
võistlustingimused ja täiendavad kohalikud reeglid.. Reeglite tundmise eest vastutab võistleja (reegel 6-1).
2 Võistluskomitee
Võistluskomitee koosseis on määratud võistlusjuhendis.
3 Registreerimine
Mängijal tuleb end igale võistlusele eraldi registreerida. Võistlusele registreerimine lõpeb üldjuhul üks päev
enne esimest võistluspäeva, kell 12:00, kui võistlusjuhendis ei ole määratletud teisiti. Mängija loetakse
registreerunuks pärast seda, kui ta on tasunud osavõtutasu, kui võistlusjuhendis ei ole määratletud teisiti.
4 Võistlemisest loobumine, võistlusele mitteilmumine
Pärast registreerimistähtaja möödumist tuleb võistlemisest loobumisest teavitada võistluskomiteed. Võistleja
kohustub ka loobumise korral maksma osavõtutasu, välja arvatud juhul, kui ta loobub mõjuva põhjuse tõttu
ning tõendab seda (nt haiguse puhul arstitõend). Kui mängija loobub enne registreerimistähtaega, osavõtutasu
maksma ei pea. Lubatud on loobuda võistlemisest mitmepäevase võistluse teisel ja/või kolmandal päeval, kui
mängija teatab sellest peakohtunikule enne stardinimekirjade koostamist.
5 Ootejärjekord
Ootejärjekorras olevad mängijad peavad olema kättesaadavad kuni võistluspäevale eelneva päeva lõpuni. Kui
mängijaga ühendust ei saada, on võistluskomiteel õigus kontakteeruda nimekirjast järgmise soovijaga.
6 Osalemine väljaspool arvestust
Mängijad, kes ei vasta võistlusjuhendis toodud tingimustele (va HCP piirang), võivad võistlustest osa võtta
väljaspool arvestust juhul, kui registreerunud on vähem võistlejaid kui maksimaalselt võistlusel osaleda saab.
Väljaspool arvestust osalejatele kehtivad võistlejatega samad võistlustingimused ja -reeglid, kuid saavutatud
tulemust ei arvestata auhindade jagamisel.
Väljaspool arvestust osalemise puhul eelistatakse mängijaid, kelle HCP on madalam.
7 Kasutatav varustus
Võistlejad on kohustatud kasutama R&A poolt aktsepteeritud golfikeppe ja -palle. Nõuetele vastavate
draiverite (List of Conforming Driver Heads) ja golfipallide (List of Conforming Golf Balls) nimekiri asub
aadressil www.randa.org. Karistus tingimuste rikkumise eest: diskvalifitseerimine.
8 Caddie
Võistleja vastutab oma caddie tegevuse eest täiel määral. Reeglite, võistlustingimuste või etiketi rikkumine
caddie poolt toob kaasa karistuse võistlejale. Caddie riietus peab vastama mängijale esitatud riietuse nõuetele,
jalatsiteks peavad olema sileda tallaga spordijalanõud.

9 Stardijärjekord
Stardiajad ja -grupid avalikustatakse hiljemalt võistlustele eelneval päeval kell 16:00.
Kui mängija saabub stardipaika ja on valmis mängima 5 minuti jooksul pärast oma stardiaega, on asjaolude
korral, mis võimaldavad loobuda diskvalifitseerimisest vastavalt reeglile 33-7, karistuseks õigel ajal
mittestartimise eest esimese mängitava raja kaotus rajamängus või kaks lööki löögimängus. Hilinemise eest üle
viie minuti järgneb diskvalifitseerimine.
10 Mängutempo
Mängija peab mängima liigsete viivitusteta. Mängutempo hoidmiseks omab võistluskomitee õigust mõõta selle
võistlusgrupi mänguaega, kes viivitab ning kelle mänguaeg ei mahu lubatud kontrollaja piiridesse. Viivitust
defineerib olukord, kus grupp jääb ettenähtud mänguajast maha rohkem kui KAKS MINUTIT.
Lisakas on ettenähtud ajalimiidid mängijale oma löögi sooritamiseks. Kui võistleja ületab ajavõtul 50 sek piiri
juhul kui tema kord on esimesena sooritada löök või 40 sek piiri juhul kui tema kord on lüüa järjekorras teisena
või kolmandana, võib teha talle hoiatuse mängutempost mittekinnipidamise eest.
Esimene rikkumine – suuline hoiatus
Teine rikkumine – trahv 1 löök
Kolmas rikkumine – trahv 2 lööki
Neljas rikkumine – diskvalifitseerimine
Võistluskomitee ei pea võistlejaid aja mõõtmisest informeerima. Aja mõõtmine algab hetkest, mil kohtuniku
otsuse kohaselt on võistlejal mõistlik asuda oma lööki sooritama.
11 Transport
Võistlejatel on võistlusringi jooksul keelatud transpordivahendite kasutamine, välja arvatud juhul, kui seda
lubab võistluskomitee (nt meditsiiniline põhjus). Võistluskomitee liige või tema poolt määratud isik võib
mängutempo hoidmise huvides pakkuda mängijale transporti viimase löögi sooritamise kohta. Karistus
tingimuste rikkumise eest: Löögimäng – kaks trahvilööki iga raja kohta, kus rikkumine esines; maksimaalne
karistus ringi kohta – 4 lööki. Keelatud transpordivahendi kasutamisest peab rikkumise avastamisel koheselt
loobuma - vastasel juhul mängija diskvalifitseeritakse.
12 Tulemuskaartide tagastamine
Võistleja peab mängu lõppedes tulemuskaardi viivitamatult tagastama scoring area`sse kooskõlas reegliga 66b. Kui võistleja ei ole tulemuskaarti 30 minuti jooksul pärast ringi lõpetamist sisse andnud, ta
diskvalifitseeritakse.
13 Viigiolukordade lahendamine
Löögimängus: juhul, kui esimest kolme kohta jäävad võrdse tulemuse korral jagama 2 või enam võistlejat,
korraldatakse neile vahetult peale võistlusringi võistluskomitee poolt määratud radadel sudden-death
formaadis play-off, kui võistlusjuhendis ei ole määratletud teisiti.
14 Võistluse tulemused
Võistlustulemused loetakse ametlikuks peale nende avalikustamist golfboxis. Kõik küsimused ja pretensioonid
peab võistluskomiteele edastama hiljemalt 15 minutit peale tulemuste avalikustamist.
15 Autasustamine
Iga võistluse kolm parimat peavad osalema autasustamistseremoonial ning olema valmis suhtlema pressiga.

