GANT OPEN 2020
GOLFA DIENA
23. maijs – plkst. 8:30 Ozo Golf Club
1. Laiks un vieta
Ozo Golfa Kluba laukumā 2020. gada 23. maijā. Sākums plkst. 8:30 no 1. un 10. bedrītes, stingri ievērojot valstī
noteiktos ārkārtas situācijas ierobežojumus.
2. Dalībnieki
Gant Open kausu izcīņā piedalās amatieri, Pasaules latviešu kausa izcīņā aicināti piedalīties arī profesionāļi. Uz
galveno balvu – Pasaules Latviešu kausu pretendē Latvijas Republikas pilsoņi, rezidenti un latvieši.
2.1. 2020.gada HCP kartes obligātas.
2.2. Maksimālais dalībnieku skaits 100 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).
2.3. Dalība tikai no 18 gadu vecuma (neattiecas uz RGS audzēkņiem).
3. Formāts un noteikumi
3.1. GANT Open golfa diena notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā St. Andrews Golfa kluba apstiprinātiem golfa
noteikumiem un Ozo Kluba golfa laukuma vietējiem noteikumiem.
3.2. Formāts – HCP netto un stableford punktu spēle Gant kausa izcīņai. Sitienu spēle (stroke) – Pasaules Latviešu
kausa ieskaitē. Gant Open notiek šādās grupās:
1.grupa – kungi HCP netto ieskaitē.
2. grupa – dāmas stableford ieskaitē.
HCP NETTO spēlē uzvar tas spēlētājs, kas pēc 18 bedrīšu izspēles savāc vismazāk HCP NETTO sitienus. Sitienu
(stroke) spēlē uzvar tas spēlētājs, kas 18 bedrītes veic ar mazāko sitienu skaitu. Vienāda labākā NETTO rezultāta
gadījumā, uzvar tas, kuram zemāks HCP. Ja HCP ir vienādi, notiek „pēkšņās nāves” pārspēle uz 13. bedrītes. Ja
vairāki spēlētāji dala pirmo vietu sitienu spēlē (stroke jeb brutto) rezultāta, tad izspēlē “pēkšņās nāves” pārspēli uz
13.bedrītes (Uzmanību! Izspēle tiks organizēta tikai attiecīgo spēlētāju un rezultātu komitejas pārstāvja sastāvā!).
Stableford ieskaitē vienāda rezultāta gadījumā ņem vērā spēles rezultātu pēdējās 9, 6 vai 3 bedrītēs.
3.3. Izspēlējot bedrīti Nr.16, jāņem vērā, ka kompānija FedEx trīs veiksmīgākajiem spēlētājiem pasniegs balvas.
Veiksminieki tiks noteikti izlozes kārtībā – piedalās tie, kas 16. bedrīti nospēlējuši ar PAR vai labāk.
3.4. Vīrieši spēlē no dzeltenajām izsitiena vietām, dāmas – no sarkanajām un profesionāļi attiecīgi no baltajām (kungi)
un zilajām (dāmas). Seniori no 65 gadu vecuma – no zilajām izsitienu vietām.
3.5. Spēles kartes fotogrāfija rezultātu apkopošanai tiek nodota rezultātu komitejas pārstāvim ar WhatsApp aplikācijas
starpniecību, telefona numurs +371 26061154. Fotogrāfijā ir jābūt skaidri saredzamiem rezultātiem. Viena spēles
kartes fotogrāfija uz vienu spēlētāju sastāvu. Tiek piemērota Slope sistēma.
4. Pieteikšanās un izloze
Spēlētāji var pieteikties GANT Open golfa dienai līdz 2020. gada 21. maijam plkst. 15:00 Ozo Golfa kluba recepcijā,
pa tālr. 67394399 vai e-pastu: ozogolf@apollo.lv
5. Starta laiki
Starts notiks saskaņā ar izlozi. 2 + 2 spēlētāju princips ar valstī noteikto distances ievērošanu! Spēlētājus lūgums
ierasties precīzi uz savu starta laiku, neveicināt pulcēšanos kluba mājā, ievērot distanci vēršoties pie kluba recepcijas,
pieļaut iespēju arī nedaudz uzgaidīt ārpusē, kamēr tiek apkalpots cits dalībnieks.
6. Dalības maksa
6.1. Kluba biedriem – EUR 20,6.2. Sezonas karšu īpašniekiem un RGS audzēkņiem – EUR 30,6.2. Pārējiem – green fee EUR 50,- + dalības maksa EUR 30,7. Balvas un sponsori
HCP Netto un Stableford spēles pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā saņem GANT balvas. Labākais sitienu spēles
dalībnieks saņem galveno balvu – ceļojošo kausu, kas ir Pasaules Latviešu Open turnīra īpašums un glabājas Ozo
Golf Club. Apbalvošana notiks pakāpeniski un ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus – balvas būs
iespējams saņemt arī bez savstarpējā kontakta, iepriekš par to vienojoties ar kluba vadību.

Ozo Golf Club

