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20. oktobris – plkst. 09:00, 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 20. oktobrī. Sākums plkst. 09:00, shot gun.
3.Dalībnieki
3.1 Sacensības notiek dāmu un kungu 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. Ja spēlētājam ir mainījies HCP, par to jāinformē sacensību organizatori pirms sacensību sākuma. Spēlētājiem,
kam handikaps ir lielāks par 36 (piemēram, 42), sacensībās piedalās ar handikapu 36.
4.3. Sacensību formāts - Stableford punktu spēle. Sacensības notiek 2 handikapa grupās, piedalās arī profesionāļi:
1.grupa – kungi.
2.grupa – dāmas.
4.4. Katras bedrītes izspēlei, spēlētājs drīkst izmantot tikai divas nūjas. Piemēram, ja 1. bedrītē tee sitiens tiek izpildīts
ar draiveri, bet otrais sitiens ar 8. dzelzi, tad pārējie sitieni līdz bumbiņa sasniedz mērķi tiek izpildīti vai nu ar draiveri,
vai 8.dzelzi. Arī atrodoties uz ripināšanas grīna. Turpinot spēli, spēlētājs katras bedrītes izspēlei var izvēlēties jebkādu
divu citu nūju kombināciju, taču divu nūju ierobežojums paliek nemainīgs. Atgādinājums, golfa somā nedrīkst būt
vairāk par 14 nūjām.
4.5. Sievietes spēlē no sarkanajām izsitienu vietām. Vīrieši – no dzeltenajām izsitienu vietām. Profesionāļi – no
baltajām izsitienu vietām.
4.6. Pēc sacensībām spēlētājs savu spēles karti nodod sacensību komitejai kluba recepcijā (rezultātu apkopošanai).
5.Vietu dalīšana
5.1. Katrā grupā uzvar tas spēlētājs, kurš savāc visvairāk stableford punktu. Apbalvoti tiek katras grupas pirmie trīs
vietu ieguvēji. Spēlētājs, kas kopējā ieskaitē sasniedz vislielāko punktu skaitu, saņem ceļojošo kausu, uz kura
pamatnes tiek iegravēts viņa vārds.
5.2. Ja vairāki spēlētāji dala pirmo vietu, 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.
5.3. Bumbiņu marķēšana obligāta.
6.Pieteikšanās un izloze
6.1. Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2018. gada 18. 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 18. 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

