LMT OPEN 2018
2018. gada 2. jūnijs plkst. 8:00 – 17.00
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Vadība
Sacensību komitejas goda priekšsēdētājs - LMT prezidents Juris Binde.
Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina Ozo Golf Club sacensību komiteja. Tiesnesis – Andris
Gaters, tiesneša palīgs – Liene Maituse.
Laiks un vieta
Sacensības notiek Ozo Golf Club laukumā 2018. gada 2. jūnijā. Sākums plkst. 8:00 no 1. un 10.
bedrītes saskaņā ar izlozi.
Dalībnieki
Sacensībās var piedalīties tikai no 18 gadu vecuma (neattiecas uz RGS audzēkņiem).
Sacensības notiek dāmu un kungu konkurencē. Piedalās amatieri.
Spēlētājiem HCP kartes obligātas.
Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 100 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas
principa).
Sacensību formāts un noteikumi
Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa
noteikumiem un Ozo Golf Club vietējiem noteikumiem.
Sacensību formāts - Stableford punktu spēle. Sacensības notiek 3 handikapa grupās.
1.grupa – kungi (HCP 0 – 13)
2.grupa – kungi (HCP 14 – 36)
3.grupa – dāmas.
Spēlētājiem, kuru HCP ir lielāks par HCP 36, sacensībās piedalās ar HCP 36.
Sievietes spēlē no sarkanajām izsitienu vietām. Pārējie – no dzeltenajām izsitienu vietām.
Pēc sacensībām spēlētājs savu spēles karti nodod sacensību komitejai kluba recepcijā (rezultātu
apkopošanai).
Bumbiņu marķēšana obligāta.
Tiek piemērota Slope sistēma.
Vietu dalīšana:
Katrā grupā uzvar tas spēlētājs, kurš savāc visvairāk stableford punktu. Apbalvoti tiek katras grupas
pirmo 3 vietu ieguvēji, kā arī pirmās vietas ieguvējs stroke ieskaitē. Grupas uzvarētājs saņem LMT
Open kausu.
Visos gadījumos, kad tiek dalītas vietas, uzvarētājs tiek noteikts pēc stableford punktu summas
laukuma pēdējās deviņās bedrītēs (no 10 – 18). Ja summas ir vienādas, tiek ņemtas vērā laukuma
pēdējās sešas bedrītes (13 – 18). Ja arī tur summas sakrīt – pēdējās trīs (16 – 18). Atkārtoti
vienāda rezultāta gadījumā – punktu skaits pēdējā bedrītē (18). Ja uzvarētāju arī pēc tam nevar
noteikt, tiek atkārtoti izspēlēta 18. bedrīte pēc „pēkšņās nāves” principa.
Hole in One izspēle notiek uz 13. bedrītes. Balvu iegūst tas spēlētājs, kurš sacensību laikā pirmais
13. bedrītē sasniedz mērķi ar vienu sitienu jeb eagle.
Pieteikšanās un izloze
Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2018. gada 31. maijam plkst. 15:00 Ozo
Golfa kluba recepcijā, pa tālr.67394399 vai e-pastu ozogolf@apollo.lv
Izloze ir atklāta un galīga, un tā notiek 2018. gada 31. maijā plkst. 15:00.
Dalības maksa
Green fee obligāts – EUR 50. Kluba biedri, RGS audzēkņi un sezonas karšu īpašnieki no green fee
maksas ir atbrīvoti.
Ozo Golf Club sacensību komiteja
1

