ECCO GRAND SALES OPEN 2018
15. septembrī – plkst. 8.00 Ozo Golf Club.
1. Vadība
Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina Ozo Golf Club sacensību komiteja.

2. Laiks un vieta
Sacensības notiek Ozo Golfa Kluba laukumā 2018. gada 15. septembrī. Sākums plkst. 8:00 no 1. un 10. bedrītes saskaņā
ar izlozi.

3. Dalībnieki
3.1.Sacensības notiek dāmu un kungu konkurencē. Piedalās tikai amatieri.
3.2.Spēlētājiem HCP kartes obligātas.
3.3.Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 100 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).
3.4. Pieteikšanās uz sacensībām no 18 gadu vecuma (neattiecas uz RGS audzēkņiem).

4. Sacensību formāts un noteikumi
4.1.Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un Ozo Golf
Club vietējiem noteikumiem.
4.2.Sacensību dalībnieki spēlē atbilstoši sava HCP līmeņa grupā pēc sacensību organizatoru norādītajiem spēles laikiem
(tee-times). Ja spēlētājam ir mainījies HCP, par to jāinformē sacensību organizatori pirms sacensību sākuma.
4.3.Sacensību formāts – HCP netto sitienu spēle. Sacensības 3 handikapa grupās:
1.grupa – kungi (HCP 0 – 12)
2.grupa – kungi (HCP 13 – 36)
3.grupa – dāmas
4.4. Sievietes un juniori līdz 12 gadiem spēlē no sarkanajām izsitienu vietām. Vīrieši – no dzeltenajām izsitienu vietām.
4.5.Pēc sacensībām spēlētājs savu spēles karti nodod sacensību komitejai kluba recepcijā (rezultātu apkopošanai). Tiek
piemērota Slope sistēma.
4.6.Sacensību laikā atļautas izmantot elektroniskās ierīces, kas nosaka distances attālumu.

5. Vietu dalīšana
5.1. Katrā grupā uzvar tas spēlētājs, kurš savāc vismazāk HCP netto sitienu. Apbalvoti tiek katras grupas pirmie trīs vietu
ieguvēji.
5.2. Ja vairāki spēlētāji dala godalgotās vietas, notiek pārspēle uz 13.bedrītes. Ja viens no spēlētājiem nav ieradies uz
pārspēli, uzvar tas, kurš ir ieradies. Ja abi spēlētāji nav ieradušies, tiek mesta monēta.

6. Pieteikšanās un izloze
6.1.Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2018. gada 13. septembrim, plkst. 15:00 Ozo Golfa kluba
recepcijā, pa tālr. 67394399 vai e-pastu ozogolf@apollo.lv
6.2.Izloze ir atklāta un galīga, un tā notiek 2018. gada 13. septembrī plkst. 15:00

7. Starta laiki
Starts notiks saskaņā ar izlozi. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savlaicīgu ierašanos uz startu. Spēlētāji starta vietu kārtību
drīkst mainīt tikai ar turnīra rīkotāju atļauju, neievērojot šo nosacījumu, spēlētājs sacensībās piedalās ārpus konkurences.

8. Dalības maksa
8.1.Kluba biedriem, RGS audzēkņiem un sezonas karšu īpašniekiem – EUR 20,8.2.Pārējiem – green fee EUR 50,- + dalības maksa EUR 20,-

9. Balvas
Visi spēlētāji, kas turnīra laikā, izspēlējot ECCO bedrīti (Nr. 11), sasniegs PAR vai labāk, piedalās izlozē, kur balvu
nodrošina ECCO.
Visi turnīra dalībnieki, kas sacensību dienā iegādāsies ECCO apavus piedalās pārsteiguma balvas izlozē!

Sacensību dienā par draudzīgām cenām būs iespēja iegādāties lieliskos ECCO
apavus!
Ozo Golf Club sacensību komiteja

