GolfMatchPlay Turnīra Diena
16. Jūnijā
16. jūnijs – 09:00, Ozo Golf Club, Shot gun

1.Vadība: Sacensības organizē Ozo Golf Club, sadarbībā ar www.golfmatchplay.com
2. Laiks un vieta: Sacensības notiek Ozo Golf Kluba laukumā 2018. gada 16.jūnijā. Turnīra sākums
09.30, shot gun – no visām bedrītēm reizē. Turnīra atklāšana pulksten 9.00.
3. Dalībnieki: Sacensības notiek kopējā dāmu un kungu konkurencē, spēlētājiem HCP kartes obligātas.
Kopējais dalbnieku skaits ne vairāk kā 72. Piedalās tikai amatieri no 18.gadu vecuma. Lai piedalītos
sacensībās, dalībnieks reģistrējas www.GolfMatchPlay.com (pilnībā aizpildot profilu) un klikšķina uz
„I would like to go“ (https://golfmatchplay.com/golf_events/32) Pieteikšanās līdz 10. jūnijam,
izmantojot pirmās rokas principu. Visi match play uzvarētāji saņem dāvanas no
www.GolfMatchPlay.com.

4. Sacensību formāts un noteikumi: Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa
Kluba apstiprinātajiem noteikumiem un Ozo Golf Kluba vietējiem noteikumiem. Sacensību formāts –
Match play, sitienu spēle, ņemot vērā spēlētāju HCP. Dāmas spēlē no sarkanajām izsitienu vietām,
kungi – no dzeltenajām. Izspēles kārtība (piemērs): Ja vienam no pāra spēlētājiem HCP ir 14, bet
otram spēlētājam HCP ir 8, tad, izspēlējot match play pa bedrītēm, spēlētājs, kam HCP ir 16, iegūst
viena sitiena priekšrocības uz 6 grūtākajām bedrītēm (formula: 14-8=6), saskaņā ar laukuma HCP
indeksu. Katrā pārī uzvar tas spēlētājs, kas uzvarējis vairāk bedrīšu. Ja pēc 18 izspēlētām bedrītēm pāra
rezultāts ir neizšķirts, spēlētāji turpina spēlēt pēc principa – katra nākamā bedrīte kā izšķirošā (sudden
death), līdz tiek noskaidrots pāra uzvarētājs. Spēles kartiņu rezultātu apkopošanai spēlētāji pēc spēles
nodod kluba reģistratūrā. Sacensību dalībniekus pēc loterijas un sportiskā principa sadala pa pāriem
turnīra rīkotājs www.golfmatchplay.com , ņemot vērā spēlētāja HCP.
5. Balvas: Sacensību laikā tiek noskaidrots pāra uzvarētājs, kas saņems dāvanu no
www.golfmatchplay.com. Tāpat www.golfmatchplay.com aicina spēlētājus izspēlēt visas 18 bedrītes,
jo tiks apbalvots arī šī turnīra labākais spēlētājs sitienu spēles (stroke) ieskaitē un HCP netto ieskaitē.
Visi pāru uzvarētāji piedalās izlozē, kur tiks izlozēta bezmaksas dalība un 500 USD biļešu un viesnīcu
izdevumiem uz GolfMatchPlay turniru Dubajā 2019.gada janvārī (veiksmīgā spēlētāja klātbūtne
obligāta). Sacensību laikā uz laukuma 15. bedrītes būs Hole in One balva, ko iegūs spēlētājs, kas
pirmais ar pirmo sitienu raidīs bumbiņu mērķī (bedrītē).
6. Dalības maksa:
Dalibas maksa - 20 Euro
(attiecas uz spēlētājiem,
kas ir Ozo Golf Club biedri un
Sezonas karšu īpašnieki.)
- Parējiem Dalības maksa + Green
fee - 35 EURO

Apskaties – www.GolfMatchPlay.com

