
 
Sezonas Noslēguma turnīrs 

2012. gada 13. oktobrī, plkst. 9:30 

Sacensību nolikums 
1. Sacensību vieta un laiks: 

Sacensības notiek Ozo Golf Club golfa laukumā 2012. gada 13. oktobrī. 

2. Sacensību formāts un noteikumi: 

            2.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba un Ozo Golf Club 

apstiprinātiem golfa noteikumiem. 

            2.2. 18 bedrīšu sitienu spēle. 

            2.3. Sacensības notiek komandu konkurencē (4 cilvēku komandā). Formāts – scramble (HCP netto ). 

            2.4. Noteikumi: Komandas tiek sadalītas pa pāriem un izlozētas pa bedrītēm. Katrs no komandas pāriem 

spēlē scramble. Pēc 18 bedrīšu izspēles abu pāru rezultāts tiek summēts un atņemts komandas HCP (komandas 

HCP aprēķina formula - 10 procentu no visu četru spēlētāju summas; proti, ja komandas HCP summa četriem 

spēlētājiem ir 84, tad komanda sacensībās piedalās ar HCP 8,4). 

Papildnosacījumi no tee: 

Spēles laikā komandā obligāti jāizvēlas kā minimums katra spēlētāja 3 tee sitieni.  

PIEMĒRS. Ja komanda nav izvēlējusies nevienu spēlētāja A tee sitienu līdz 16. bedrītei, tad 16., 17., 18. bedrītē 

komanda ir spiesta turpināt spēli pēc spēlētāja A tee sitiena (spēles kartiņā komandai jāatzīmē, kādās bedrītēs, 

kurš spēlētājs ir veicis tee sitienu). 

No fairway un grīna sitienu kārtību izvēlas. (No fairway bumbiņu noliek ne tālāk kā 15 cm no iepriekšējā 

sitiena vietas). Ja bumba tiek spēlēta no „rafa”, tad bumbiņa jādropē „rafā”. Bunkurā otro bumbu jādropē. 

Rezultāts tiek fiksēts tad, kad kāda no bumbām ir bedrītē.  

PIEMĒRS. Spēlētājs A ripina uz „birdie put”. A izsit nedaudz garām pēc tam uzreiz pienāk un ieripina bumbu 

bedrē (it kā nodrošinot komandai „par”) nepagaidījis, kamēr citi izspēlēs iepriekšējo sitienu. Šai gadījumā 

komanda sev ieraksta „par”. 

            2.5. Pēc sacensībām spēlētājs savu spēles karti nodod sacensību komitejai kluba recepcijā (rezultātu 

apkopošanai).  

 2.6. Slope tiek piemērots 

 2.7. HCP kartes obligātas 

3. Komandas: 

3.1. Komandas sastāda paši sacensību dalībnieki. Komandas HCP veido 10 procentu no visu (četru) 

dalībnieku HCP summas. Piemēram: spēlētāja A handikaps – 6, B – 13, C- 21, D – 36. Summa – 76. Komanda 

piedalās sacensībās ar HCP 7,6. Katrā komandā var spēlēt arī viens profesionālis, bet tādā gadījumā komandas 

spēlētāju kopējā HCP summa nedrīkst būt augstāka kā HCP 50.  

3.2. Komandā kopā var spēlēt gan sievietes, gan vīrieši, ( sievietes spēlē no sarkanajiem „tee”, vīrieši no 

dzeltenajiem „tee”). Latvijas izlases un Latvijas junioru izlases dalībnieki un profesionāļi spēlē attiecīgi no 

zilajām (dāmas) un baltajām (kungi) izsitiena vietām. 

3.3. Katra komanda startē zem oriģināla nosaukuma. 

3.4. Tiks novērtēts arī komandas nosaukumam atbilstošs tēls. 

4. Starta laiks visiem vienlaicīgi (shot gun) pulksten 9.30 saskaņā ar bedrīšu izlozi. 

            4.1. Reģistrēšanās ne vēlāk kā 30 minūtes pirms starta laika kluba recepcijā. 

5. Pieteikšanās sacensībām līdz 11.10.2012 plkst. 15.00 Ozo Golf Club recepcijā. Komandu skaits ierobežots – 

24. 

6.Vietu dalīšana. Sacensībās uzvar tā komanda, kas uzrāda labāko rezultātu pēc HCP netto (stroke mīnus 

komandas HCP). Ja komandām ir vienāds rezultāts, notiek pārspēle uz 13. bedrītes. Uzvar tā komanda, kuras 

spēlētājs piesit tuvāk bedrītei no „tee”. 

7. Tiesāšana: 

            Tiesnešu kolēģija – Armands Puče. 

8. Dalības maksa: 

Kluba biedriem, RGS audzēkņiem, Latvijas Juniora izlasei un sezonas karšu īpašniekiem – Ls 15. 

Pārējiem – green fee Ls 15,- + Ls 15,- 

 

Pēc sacensībām noslēguma pasākums Ozo Golfa klubā: 2012. gada nomināciju 

apbalvošana, direktora Armanda „Lielās rudens atlaides” Ozo veikalā un citas jautrības.  


