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MTÜ Rae Golfiklubi võistlustasu toetuste määramise kord
1. Eesmärk
1.1. Tagada Klubi liikmete kõrgetasemeline esindatus punktis 3 nimetatud võistlustel;
1.2. Arendada Klubi saavutussporti ja innustada Klubiliikmeid püüdlema kõrgema mängutaseme
poole.

2. Mõisted
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

EGA – Euroopa Golfiassotsiatsioon;
EGL – Eesti Golfi Liit;
HCPI – händikäpi indeks;
Juhatus – Rae Golfiklubi juhatus;
Kapten – Rae Golfiklubi kapten(id);
Klubi – Rae Golfiklubi;
Klubiliige – toetuse taotlemise hetkel aktiivset liikmestaatust omav Rae Golfiklubi liige, kelle
koduklubiks on Rae Golfiklubi;
2.8. Registreerimise tähtaeg – võistlusjuhendis või võistlustingimustes näidatud kuupäev, millal
võistlusele registreerumine lõppeb.

3. Toetuskõlbulikud võistlused
3.1. EGL-i poolt Eestis korraldatavad amatööride rahvusvahelised avatud (Open tüüpi)
golfivõistlused ja rahvuslikud meistrivõistlused (v.a võistlussarjad);
3.2. EGL-i poolt korraldatav Eesti naiste karikas;
3.3. EGA poolt Euroopas korraldatavad amatööride individuaalsed golfivõistlused;
3.4. Läti, Leedu ja Soome rahvusliku golfi katusorganisatsiooni poolt korraldatavad amatööride
individuaalsed rahvusvahelised avatud (Open tüüpi) golfivõistlused.

4. Toetuse tingimused ja suurus
4.1. Avalduse võistlustasu toetuseks saavad esitada kõik Klubiliikmed;
4.2. Avalduse võistlustasu toetuseks saab esitada üksnes toetuskõlbulikule võistlusele, millel
osalemist ei toeta ükski teine organisatsioon (Rae Golfiakadeemia, EGL vms);
4.3. Võistlustasu toetuse suurus on maksimaalselt 50% võistlustasust;
4.4. Punktis 3.1 nimetatud golfivõistlustel osalemisel toetab Klubi maksimaalselt nelja meest ja nelja
naist ühe võistluse kohta;
4.5. Punktis 3.2 nimetatud golfivõistlustel osalemisel toetab Klubi maksimaalselt kahte võistkonda
a’ kuni kaheksa liiget (kokku kuni 16 mängijat);
4.6. Punktides 3.3 ja 3.4 nimetatud golfivõistlustel osalemisel toetatavate Klubiliikmete arvu
otsustab juhatus vastavalt punktile 6.2. Juhatus võib toetuse andmisest keelduda;
4.7. Kinnitatud toetuse saaja peab tasuma võistlustasu omaosaluse (minimaalselt 50%
võistlustasust) esitatud arve alusel Klubile, misjärel Klubi tasub võistlustasu võistluse
korraldajale.

5. Toetuse taotlemine
5.1. Punktides 3.1, 3.3 ja 3.4 nimetatud võistlusel osalemiseks toetuse saamiseks tuleb Klubiliikmel
esitada võistlustasu toetuse avaldus, mis asub Rae Golfi kodulehel https://raegolf.ee/golfiklubi/#tab-avaldused;
5.2. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada punktis 3.1 nimetatud võistluste puhul hiljemalt seitse
kalendripäeva enne võistluse Registreerimise tähtaega ja punktides 3.3 ja 3.4 nimetatud
võistluste puhul hiljemalt 14 kalendripäeva enne võistluse Registreerimise tähtaega;
5.3. Punktides 3.3 ja 3.4 nimetatud võistlusel osalemiseks esitatud toetuse avaldusele tuleb lisaks
esitata toetust taotleval Klubiliikmel motiveeritud kaaskiri;
5.4. Digitaalselt allkirjastatud avaldus tuleb edastada meiliaadressile raegolfiklubi@gmail.com;
5.5. Punktis 3.2 nimetatud võistluse puhul võistlustasu toetuse avaldust ei esitata ja toetuse
kinnitamine toimub vastavalt punktile 6.3.

6. Toetustaotluste läbivaatamine, toetuse kinnitamine ja toetuse
saamisest teavitamine
6.1. Punktis 3.1 nimetatud võistlustel osalemise toetuse kinnitavad Kaptenid avalduste esitamise
tähtaja möödudes kahe kalendripäeva jooksul järgmiselt:
6.1.1. HCPI-de alusel moodustatakse avalduse esitanud meeste ja naiste pingerida;
6.1.2. Võistlustasu toetus kinnitatakse maksimaalselt neljale mehele ja neljale naisele HCPI
pingerea alusel;
6.1.3. Toetuse kinnitamisest või keeldumisest teavitatavad Kaptenid Klubiliiget kirjalikult
koheselt pärast vastava otsuse tegemist, kuid mitte hiljem kui 3. kalendripäeval pärast
avalduste esitamise tähtaega;
6.1.4. Kui Klubiliige ei ole võistlustasu omaosalust tähtaegselt tasunud, on klubil õigus toetus
tühistada. Seejärel pakub Klubi toetuse saamise võimalust pingereas esimesena
toetusest ilma jäänud Klubiliikmele.
6.2. Punktides 3.3 ja 3.4 nimetatud võistel osalemise toetuse kinnitab Juhatus avalduste esitamise
tähtaja möödudes nelja kalendripäeva jooksul järgmiselt:
6.2.1. Iga toetuse saamiseks esitatud avaldust koos kaaskirjaga hinnatakse eraldi;
6.2.2. Toetuse kinnitamisest või keeldumisest teavitatavad Kaptenid Klubiliiget kirjalikult
koheselt pärast vastava otsuse tegemist, kuid mitte hiljem kui 5. kalendripäeval pärast
avalduste esitamise tähtaega.
6.3. Punktis 3.2 nimetatud võistlusel osalemisel toetatakse kuni 16 võistlusele registreerunud ja
võistkonda(desse) määratud Klubiliiget, keda Kapten teavitab toetuse kinnitamisest kirjalikult.
Juhul kui võistlusel soovib osaleda enam kui 16 Klubiliiget moodustab Kapten võistkonnad
järgmiselt:
6.3.1. Kummagi võistkonna kaks liiget, so kokku neli liiget, määrab Kapten. Kui Kapten osaleb
võistlusel ka ise, siis on ta üks neljast määratud mängijast;
6.3.2. Ülejäänud 12 mängijat loosivad Kaptenid koos. Loositud mängijad jaotab
võistkondadesse Kapten.

7. Võistlustasu omaosaluse tasumine ja Klubiliikme registreerimine
võistlusele
7.1. Klubiliikmetele, kelle võistlustasu toetus on kinnitatud, esitab Klubi võistlustasu omaosaluse
arve, mis tuleb tasuda arvel näidatud tähtajaks. Sellega kinnitab Klubiliige ühtlasi oma soovi
võistlusel osaleda;
7.2. Pärast omaosaluse tähtaegset laekumist registreerib Klubi Klubiliikme avalduses nimetatud
võistlusele;
7.3. Kui punktides 3.1, 3.3 ja 3.43.2 nimetatud võistlustele registreerunud Klubiliige ei ole
omaosalust Klubile tähtaegselt tasunud jätab Klubi Klubiliikme avalduses nimetatud võistlusele
registreerimata. Punktis 3.1 nimetatud võistluste puhul pakub Klubi seejärel võistlustasu
toetust punktis 6.1.1 nimetatud pingereas esimesena toetusest ilma jäänud Klubiliikmele.
7.4. Kui punktis 3.2 nimetatud võistlusele registreerunud Klubiliige ei ole omaosalust klubile
tähtaegselt tasunud jätab Klubi Klubiliikme avalduses nimetatud võistlusele registreerimata
ning pakub võistlustasu toetust järjekorras esimesena toetusest ilma jäänud Klubiliikmele.
Kapten eemaldab võistkonnast omaosaluse tähtaegselt tasumata jätnud Klubiliikme.

8. Võistluselt taandumine ja/või toetusest loobumine
8.1. Kui Klubiliige loobub võistlusel osalemisest enne Registreerimise tähtaega, siis ei ole ta
kohustatud omaosalust tasuma. Kui Klubiliige on omaosaluse enne Registreerimise tähtaega
tasunud, tagastab Klubi talle 100% tasutud omaosaluse summast. Punktis 3.1 nimetatud
võistluste puhul pakub Klubi seejärel võistlustasu toetust punktis 6.1.1 nimetatud pingereas
esimesena toetusest ilma jäänud Klubiliikmele. Punktis 3.2 nimetatud võistluste puhul pakub
Klubi võistlustasu toetust Kapteni poolt võistkonda arvatud Klubiliikmele;
8.2. Kui Klubiliige loobub punktides 3.1 ja 3.2 nimetatud võistlusel osalemisest pärast
Registreerimise tähtaega tagastab Klubi talle summa, mille on võistluse korraldaja tagastanud
Klubile ja millest on maha arvatud Klubi makstud toetus;
8.3. Kui Klubiliige loobub ilma mõjuva ja võistluse korraldaja poolt aktsepteeritud põhjuseta
punktides 3.1 ja 3.2 nimetatud võistlusel osalemisest pärast esimese võistluspäeva
stardiaegade avaldamist, siis Klubi ei tagasta Klubiliikmele tema tasutud omaosaluse summat
ning Klubi võib keelduda Klubiliikmele järgmistel võistlustel osalemiseks esitatud avalduse
alusel toetuse kinnitamisest;
8.4. Kui Klubiliige loobub punktides 3.3 ja 3.4 nimetatud võistlusel osalemisest pärast seda, kui tema
eest on võistlustasu võistluse korraldajale tasututud, sõltub Klubiliikmele võistlustasu
omaosaluse tagastamine sellest, kas võistluse korraldaja tagastab makstud võistlustasu Klubile
ja kui suures summas. Klubi tagastab Klubiliikmele summa, mille on võistluse korraldaja
tagastanud Klubile ja millest on maha arvatud Klubi makstud toetus. Kui võistluse korraldaja
keeldub võistlustasu tagastamisest, siis Klubiliikmele omaosaluse summat ei tagasta ning Klubi
võib keelduda Klubiliikmele järgmistel võistlustel osalemiseks esitatud avalduse alusel toetuse
kinnitamisest.

