Porsche Riga Golf Cup 2019
Dāmu un Kungu turnīrs
11.MAIJS – PLKST. 11:00

OZO GOLF CLUB

1. Vadība
Sacensības organizē Porsche centrs Rīga un Ozo Golf Club sacensību komiteja. Sacensību organizēšanu
un tiesāšanu nodrošina Ozo Golf Club. Galvenais tiesnesis: Džastins Grifits (Justin Grifith).
2. Laiks un vieta
Sacensības notiek Ozo Golfa Kluba laukumā 2019. gada 11. maijā.
Sacensību atklāšana un rīta atspirdzinājums – plkst. 10:00.
Sacensību sākums plkst. 11:00, shot gun.
Plkst. 16:00 – vēlās pusdienas un apbalvošana.
3. Dalībnieki
3.1 Sacensības notiek kopējā konkurencē, divās ieskaites grupās, spēlētājiem no 25 gadu vecuma.
3.2 Spēlētājiem HCP kartes ir obligātas.
3.3 Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 100.
3.4 Dalība sacensībās tikai ar Porsche centrs Riga ielūgumiem.
3.5 Pēc reģistrēšanās linkā, turnīra organizētāji izskata dalības pieteikumu un pozitīva lēmuma
gadījumā, nosūta e-pasta apstiprinājumu. Tikai saņemot rakstisko e-pasta apstiprinājumu,
pieteiktā dalība uzskatāma par reģistrētu.
3.6 Turnīrā ārpus konkurences drīkst piedalīties Porsche Riga Golf Cup 2017 un Porsche Riga Golf Cup
2018 uzvarētāji.
3.7 Turnīram netiek apstiprināti profesionāļi, treneri.

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. Ja spēlētājam ir mainījies HCP, par
to jāinformē sacensību organizatori pirms sacensību sākuma.
4.3. Sacensību formāts – Stableford punktu spēle. Sacensības 3 handikapa grupās, piedalās tikai
amatieri:
1.grupa Kungiem – HCP 0-15
2.grupa Kungiem – HCP 16-36
3.grupa Dāmām– HCP 0-36
4.4. Kungi spēlē no dzeltenajām izsitienu vietām. Dāmas spēlē no sarkanajām 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 visvairāk stableford punktu. Apbalvoti tiek katras
grupas uzvarētāji. Tāpat balvas iegūst precīzākā (bedrīte nr.13) un tālākā sitiena īpašnieks (bedrīte
nr.7).
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.
6. Pieteikšanās un izloze
6.1. Pēc tam, kad spēlētājs ir saņēmis personīgu Porsche centrs Rīga ielūgumu, spēlētājam līdz
2019. gada 9. maijam plkst.12:00 ir pienākums sacensībām pieteikties elektroniski, aizpildot
dalībnieka anketu sekojošā saitē: https://www.porsche.lv/riga-golf-cup_2019/
6.2. Izloze ir atklāta un galīga, un tā notiek 2019.gada 9. maijā plkst. 16:00.
6.3. Turnīra rīkotāji patur tiesības spēlētājiem atteikt dalību turnīrā. Tikai saņemot rakstisku
apstiprinājumu par dalību e-pastā, pieteiktā dalība uzskatāma par reģistrētu.

7.Starta laiki
Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savlaicīgu ierašanos uz starta laiku. Spēlētāji starta vietu kārtību drīkst
mainīt tikai ar turnīra rīkotāju atļauju, neievērojot šo nosacījumu, spēlētājs sacensībās piedalās ārpus
konkurences.
8.Papildu aktivitātes- elektroniska reģistrēšanās obligāta.
8.1. Viesi, kuri ir aicināti uz Porsche Riga Golf Cup, bet neatbilst turnīra dalībnieku statusam – nav
HCP kartes, nav golfa spēlētāja iemaņas – tiek aicināti reģistrēties grupas treniņu nodarbībai Ozo
Golf Club treniņu laukumā, kas notiks 11. maijā plkst. 12:00.
Vietu skaits ierobežots un vecuma ierobežojums no 25 gadiem.
9. Dalības maksa
9.1. Turnīra dalības maksa – 50 EUR. Vēlās pusdienas iekļautas dalības maksā.
10.Apbalvošana
10.1. Apbalvo :
1.grupa Kungi – HCP 0-15 - 1.vieta
2. grupa Kungi - HCP 16-36 – 1.vieta
3.grupa Dāmas – HCP 0-36 - 1.vieta
Visu trīs grupu pirmās vietas ieguvēji iegūst bezmaksas dalību “Porsche on Track” braukšanas pasākumā:
(Balva ietver: izmitināšana 2 naktis 5* viesnīcā, ēdināšana, lidojuma biļetes, VIP transfērs un serviss)
Laika periods: 2019. gada novembris. Noteikto datumu nav iespējas mainīt un/vai pārcelt. Uzvarētājam jābūt
derīgai autovadītāja apliecībai, lai piedalītos “Porsche on Track” braukšanas pasākumā. Balvu nevar apmainīt
pret naudu vai citu Porsche centrs Rīga pakalpojumu.
10.2. Apbalvo precīzāko sitienu - 13. bedrīte.
10.3. Apbalvo tālākā sitiena īpašnieku - 7.bedrīte

11. Speciālas balvas no PORSCHE:
11.1.Porsche centrs Rīga patur tiesības pasniegt īpašas pārsteiguma balvas dalībniekiem.
11.2. Sacensību laikā tiek izspēlēts Hole in One uz 13.bedrītes – automašīna Porsche Macan (vai cita šāda
tipa automašīna) – spēlētājam, kurš pirmais ar pirmo sitienu bumbiņu iesitīs 13.bedrītē.

Ozo Golf Club sacensību komiteja

