Rae Golfi ja Rae Golfiklubi kodukord
Rae Golfi ja Rae Golfiklubi kodukord on loodud selleks, et meil kõigil oleks hea, mõnus ja turvaline
Rae golfiväljakul viibida ning siin golfimängu ja head äraolemist nautida.
1. Järgi Rae golfiväljakul ausa mängu põhimõtteid, golfireegleid ja -etiketti. Pea meeles Rae Golfi
kohalikke reegleid ja kodukorda. Palun käitu Rae Golfi territooriumil viisakalt ja väärikalt.
2. Enne mänguringi broneeri endale tiiaeg caddiemasteris või golfboxis.
3. Kui Sa broneeritud tiiajal mängima minna ei saa, siis vabasta tiiaeg broneeringust vähemalt
üks tund varem, et teised mängijad saaksid seda aega kasutada.
4. Enne mänguringile minekut anna caddiemasterisse teada, et oled kohal ja lähed mängima.

5. Jõua avatiile piisava ajavaruga, et saaksid oma mänguringi alustada Sulle broneeritud tiiajal.
6. Mängi radu nende numbrilises järjekorras.
7. Mängides jälgi nii enda kui ka teiste ohutust. Ära soorita oma lööki enne kui eesolevad
mängijad on väljaspool Sinu löögiulatust. Lööki või proovilööki tehes veendu, et kaasmängijad
ei seisa Sulle liiga lähedal. Hoia ise lööki või proovilööki tegevast mängijast ohutusse
kaugusesse. Kui on oht, et Sinu pall võib kedagi tabada, hüüa viivitamatult ning kuuldavalt
„FORE!“.
8. Hoidu teiste mängijate häirimisest löögi ajal oma liikumise või rääkimisega. Ära seisa ega astu
teise mängija löögijoonele või puttamisliinile griinil.
9. Hoia mängutempot. Mängutempos püsimist saad kontrollida tiialadesse paigaldatud kelladelt.
Kui oled ajast maas, püüa teha kõik, et taas oma aega jõuda.
Mängutempo hoidmiseks:
o ole valmis oma lööki sooritama esimesel võimalusel;
o paiguta enda golfikott griini äärde nii, et saaksid kiiresti järgmisele tiile edasi liikuda;
o liigu löögilt löögile tempokalt;
o tulemused märgi tulemuskaardile või sisesta oma nutiseadmesse pärast griinilt lahkumist
järgmises tiialas.
10. Kui Sa ei ole 100% veendunud, et Su pall on mängus ja leitav, löö alati varupall.
11. Austa greenkeepingu personali poolt tehtavaid pingutusi ning hoia väljakut, millel mängid.
Paranda alati enda järel löögijäljed rajal ja palli maandumisjäljed griinil ning rehitse bunker.
Lipp aseta alati tagasi auku.
12. Prügi pane tiialades olevatesse prügikastidesse.
13. Kui mängid 18 rada, siis jälgi ka oma stardiaega 10. tiilt. Kui juhtub, et jõuad 10. tiile varem või
hiljem, kui oli Sinu jätkamise aeg, siis arvesta, et tiialas võivad olla mängijad, kes on
broneerinud omale mängu algusega 10. tiilt. Lase esmalt alustada neil, kes on tiil õigeaegselt.
Jätka oma mängu siis kui on ohutu jätkata. Kui oled kiire mängija, saad vajadusel enne 10. tiile
minemist klubihoones aega parajaks teha. Kui 10. tii on Sinu sinna jõudes vaba, saad oma
mängu kohe jätkata. Sarnaselt toimi 1. tiil juhul, kui alustasid 10. tiilt ja mängid 18 rada.

14. Kui oled caddiemasterisse teada andnud, et lähed registreeritud mänguringile (general play),
tagasta kontrollitud ja allkirjastatud tulemuskaart esimesel võimalusel mõistliku aja jooksul või
sisesta enda ja mängupartner(ite) tulemused koheselt pärast mänguringi golfboxi.
15. Marssali sõna on väljakul seaduseks ja tema korralduste järgimine on kohustuslik.
16. Samuti oled kohustatud arvestama kapteni poolt Sulle väljakul või klubimajas tehtud
märkustega.
17. Võistlusel järgi alati võistluskomitee ja kohtunike juhiseid ja korraldusi ning suhtu lugupidavalt
võistlust korraldava meeskonna liikmetesse.
18. Golfiautot tohib kasutada vaid selleks caddiemasterist loa saanud isik.
19. Rae Golfi klubihoones ja saunamajas käitu kaasmängijaid ja väljaku personali ning väljaku vara
austavalt.
20. Oma pretensioonid väljaku personalile, võistluskomiteele vm pädevale isikule esita viisakalt ja
lugupidavalt.
21. Rae Golfi harjutusalasid (range, harjutusgriin ja lähimängu harjutusala) võib kasutada vaid
eesmärgipäraselt ja golfimängu harjutamiseks. Chippamist harjuta ainult selleks ette nähtud
griinil.
22. Range pallid on Rae Golfi omand ja nendega väljakul mängimine on rangelt keelatud.
Kodukord on üleval Rae Golfi kodulehel ning klubihoones. Kodukorda on kohustatud järgima nii
Rae Golfi väljakul golfi mängivad kui ka kõik teised Rae Golfi territooriumil viibivad isikud. Rae
Golfil on õigus seada kodukorda korduvalt rikkunud isikule Rae Golfi territooriumil viibimise keeld ja
teavitada sellest mängija koduklubi.

