BIRDIE DAY 2018
Loterijā Ozo Golfa kluba 2019.gada sezonas karte!
22.septembris – plkst. 8.45
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Vadība
Sacensības organizē Ozo Golf Club.
Laiks un vieta
Sacensības notiek Ozo Golfa Kluba laukumā 2018.gada 22.septembrī. Sākums
plkst. 8.45 (shot gun) no visām laukuma bedrītēm vienlaicīgi.
Dalībnieki
3.1. Sacensības notiek divās grupās – dāmu un kungu ieskaitē.
3.2. Spēlētājiem HCP kartes obligātas.
3.3. Maksimālais dalībnieku skaits 100 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās
rokas principa).
3.4. Sacensībās piedalās spēlētāji, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu.
3.5. Ar piedalīšanos šajā turnīrā spēlētājs vienlaikus piekrīt, ka Mandatum Life
izmanto spēlētāja e-pasta adresi un/vai telefona numuru, lai sazinātos un
piedāvātu uzņēmuma pakalpojumus. Ar Mandatum Life privātuma politiku
var
iepazīties
šeit:
http://www.mandatumlife.lv/about-mandatumlife/personu-datu-apstrade/
Sacensību formāts un noteikumi
4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Antīkā St. Andrews Golfa kluba apstiprinātiem golfa
noteikumiem, un Ozo Kluba golfa laukuma vietējiem noteikumiem un LGF sacensību nolikumu.
4.2. Sacensību formāts – HCP netto un Stroke jeb sitienu spēle.
4.3. HCP netto ieskaitē dāmu un kungu konkurencē grupā uzvar tas spēlētājs, kurš, izspēlējot 18 bedrītes, savāc vismazāk
sitienu skaitu HCP netto ieskaitē. Vienāda rezultāta gadījumā, augstāk tiek ierindots spēlētājs, kam labāks HCP. Ja HCP
ir vienādi, uzvarētāju noskaidro, rīkojot pārspēli 13.bedrītē.
4.4. Stroke ieskaitē uzvar labākais spēlētājs, vērtējot starp abām grupām, kurš, izspēlējot 18 bedrītes, savāc vismazāko sitienu
skaitu. Vienāda rezultāta gadījumā, uzvarētāju noskaidro, rīkojot pārspēli 13.bedrītē.
4.5. Dāmas spēlē no sarkanajiem “tee”, kungi no dzeltenajiem “tee”. Spēlētāji (vīrieši), kas vecāki par 65 gadiem, spēlē no
zilajām izsitienu vietām.
4.6. Sacensību laikā atļauts izmantot elektroniskās ierīces, kas nosaka distances attālumu.
4.7. Pēc katras bedrītes izspēles spēlētājs atzīmē spēles kartē sitienu skaitu.
4.8. Pēc sacensībām spēlētājs bez liekas kavēšanās savu spēles karti nodod sacensību komitejai Kluba recepcijā rezultātu
apkopošanai.
4.9. Bumbiņu marķēšana obligāta.
4.10. Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei ne vairāk kā 15 minūtes.
Pieteikšanās un izloze
5.1. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2018.gada 20.septembrim plkst. 15.00 Ozo Golfa kluba recepcijā,
pa e-pastu ozogolf@apollo.lv vai pa tālr. 67394399.
5.2. Izloze notiek 2018.gada 20.septembrī plkst.15.00.
Starta laiki
Starts notiks saskaņā ar izlozi. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savlaicīgu ierašanos uz startu.
Dalības maksa
7.1. Kluba biedriem un sezonas karšu īpašniekiem EUR 20,7.2. Pārējiem – green fee EUR 30,- + dalības maksa EUR 20,7.3. Mandatum Life parūpēsies par savu klientu dalības maksu un green-fee.
Balvas un sponsori
Mandatum Life un Ozo Golf Club nodrošina šādas balvas:
8.1. HCP netto ieskaitē apbalvoti tiek katras grupas trīs labākie spēlētāji.
8.2. Stroke jeb sitienu spēlē tiek apbalvots labākais spēlētājs starp abām grupām.
8.3. Visi spēlētāji, kuri turnīra laikā, izspēlējot Mandatum Life bedrīti (Nr.14), sasniegs PAR vai labāk, piedalās izlozē, kur
balvu nodrošina Mandatum Life.
8.4. Spēlētāji, kuri sacensību laikā ieguvuši kaut vienu birdie (arī eagle) piedalās izlozē, kuras uzvarētājs iegūst 2019.gada
Ozo Golfa kluba sezonas karti. Izlozē piedalās klātesošie birdie ieguvēji neatkarīgi no iegūto birdie skaita. Ja spēlētājs ir
ieguvis vairākus birdie – loterijā viņš startē ar vienu loterijas lapiņu. Loterijā par sezonas karti piedalās tie spēlētāji, kuriem
ir saistoši saņemt Ozo Golfa kluba nākamā gada sezonas karti (tātad nepiedalās – bērni līdz 12 gadu vecumam, RGS
audzēkņi, Latvijas Junioru izlase). Loterijā izlozētā spēlētāja sezonas karte nav paredzēta lietošanai citām personām.
Ozo Golfa kluba sacensību komiteja

