CHAPMAN CUP
13. oktobris – plkst. 9:00, Ozo Golf Club
1. Vadība
Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina Ozo Golf Club sacensību komiteja.

2. Laiks un vieta
Sacensības notiek Ozo Golf Club laukumā 2018. gada 13. oktobrī. Sākums plkst. 9:00 no visām bedrītēm vienlaicīgi (shot
gun).

3. Dalībnieki
3.1.Sacensības notiek pāru konkurencē.
3.2.Spēlētājiem HCP kartes obligātas.
3.3.Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 100 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

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 formāts: pasaulē šo formātu pazīst kā Chapman System vai Pinhurst 2 person scramble. Komandā ir
2 spēlētāji. Abi spēlētāji veic tee sitienus. Pēc tam A spēlētājs dodas pie B spēlētāja bumbas, bet B spēlētājs pie A
spēlētāja bumbas. Pēc otrajiem sitieniem komanda nosaka bumbu, ko spēlēs tālāk (kā labāko). Ja tiek izvēlēta A spēlētāja
izspēlētā bumba, tad trešo sitienu veic B spēlētājs. Ja pēc otrā sitiena kā labākā tiek izvēlēta B spēlētāja izspēlētā bumba,
tad trešo sitienu veic A spēlētājs. Pēc otrā sitiena spēlē paliek tikai viena bumba. Tālāk bumbas izspēle notiek
pamīšus, līdz tā tiek raidīta mērķī – bedrītē. Sacensībās uzvar komanda (pāris), kas veic vismazāk sitienus, izspēlējot 18
bedrītes, atņemot no kopējā sitienu skaita pāra HCP. Komandas HCP ir 37,5 % no abu spēlētāju HCP summas.
Piemēram: ja A spēlētāja HCP ir 5, B spēlētāja HCP ir 13 (summā = 18), tad komandas HCP ar kādu tā piedalās
sacensībās - 6,7 jeb noapaļojot – 7.
4.3. Sievietes spēlē no sarkanajām izsitienu vietām, vīrieši – no dzeltenajām izsitienu vietām. Profesionāļi - no baltajām
izsitienu vietām.
4.4. Pēc sacensībām komandas savu spēles karti nodod sacensību komitejai kluba recepcijā (rezultātu apkopošanai).

5. Vietu dalīšana
Visos gadījumos, kad tiek dalītas vietas, uzvarējusi komanda, kam labāks HCP. Ja HCP ir vienādi, tad notiek pārspēle uz
13. bedrītes. Apbalvotas tiek trīs labākās komandas.

6. Pieteikšanās un izloze
6.1.Komandas piesakās sacensībām līdz 2018. gada 11. oktobrim plkst. 15:00 Ozo Golfa kluba recepcijā, pa e-pastu
ozogolf@apollo.lv vai pa tālr. 67394399
6.2.Izloze ir atklāta un galīga, un tā notiek 2018. gada 11. oktobrī 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
Kluba biedriem un sezonas karšu īpašniekiem – EUR 20,Pārējiem – green fee EUR 30,- + dalības maksa EUR 20,-

Ozo Golf Club sacensību komiteja

