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LATVIJAS GOLFA FEDERĀCIJA 
(LGF) 

 
Sacensību veidi 
Jaunieši (1)  Jaunietes (1)  

 sitienu spēle  sitienu spēle 
 3x18 bedrītes (54)  3x18 bedrītes (54) 

 
Sacensību laiks un vieta 
 
2017.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiādes sacensības golfā notiks 7.,8. un 9.jūlijā Burtnieku 
novadā, Atpūtas kompleksā “Avoti”. 
 
Sacensību vadība 
 
Sacensības organizē un tiesā LGF nozīmēta sacensību Komiteja. 
Vienāda balsojuma gadījumā noteicošā ir komitejas vadītāja balss. 
Komitejas sastāvs: 
Komitejas vadītājs: Kārlis Eniņš (galvenais tiesnesi) 
Komitejas locekļi: Aiga Nesaule (LGF) 
   Kristaps Matisons (golfa laukums “Avoti”) 
   Kārlis Lūsis (tiesnesis) 
 
Sacensību dalībnieki 
 
Olimpiādē sacensībās piedalās Latvijas Republikas nozīmes pilsētu un novadu (turpmāk - 
pašvaldību) komandas. 
Olimpiādē piedalās Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie Latvijas Republikas iedzīvotāji. 
Olimpiādes sacensībās piedalās tikai akreditētie dalībnieki, kurus apstiprina Akreditācijas 
komisija saskaņojot ar attiecīgā sporta veida federāciju. 
Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pašvaldību. 
Olimpiādes dalībnieka statuss tiek piešķirts akreditētiem treneriem, apkalpojošam 
personālam, mediķiem, komandas vadībai un delegācijas – komandas vadītājam. 
Komandas vadītāju apstiprina un pilnvaro attiecīgā pašvaldība. 
Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs. 
Sacensību organizatori nenes atbildību par iespējamo sacensību dalībnieku traumām un 
nelaimes gadījumiem. 
 
Olimpiādes sacensību dalībnieki ir spēlētāji, kuri atbilst Amatieru statusa noteikumiem. 
 
Sacensībās var piedalīties golferi, kuri dzimuši 2000.-2003.gadā. 
 
Sacensībās var piedalīties ne vairāk kā 3(trīs) dalībnieki katrā veidā no vienas pašvaldības. 
Spēlētājiem ir jābūt reģistrētiem LGF handikapu sistēmā. Izlozes dienā spēlētāja handikapam 
jābūt “aktīvam” (t.i., iepriekšējo 12 mēnešu laikā jābūt reģistrētām vismaz 4 handikapa 
izmaiņām). 
 
Maksimālais kopējais dalībnieku skaits: 72 
Pieteikšanās pēc labākā handikapa principa. Vērā tiek ņemts spēlētāju handikaps uz 
2017.gada 10.jūniju. 
 
Sacensību trešajai dienai kvalificējas pēc pirmo divu dienu rezultātu summas labākie spēlētāji 
ieskaitot neizšķirtus: 21 jaunietis un 9.jaunietes. 
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Pieteikumi 
 
Olimpiādes pieteikumi dalībai Olimpiādes sacensībām jāiesūta Akreditācijas komisijai līdz 
2017.gada 9.jūnijam plkst.24:00 atbilstoši pieteikuma elektroniskai formai Olimpiādes mājas 
lapā www.latvijasolimpiade.lv , sadaļā Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2017 / pieteikumi. 
Ja dalībnieks tiek pieteikts pēc 2017.gada 9.jūnija līdz 2017.gada 22.jūnijam plkst.24:00, tad 
par katru pieteikto dalībnieku Olimpiādes Sekretariātā tiek iemaksāti EUR100 (viens simts 
eiro), pārskaitot tos uz LOK norēķinu kontu AS Swedbank konta 
Nr.:LV38HABA000140J063161, ar norādi “dalības maksa par “dalībnieka Vārds, Uzvārds, 
dzimšanas datums”, saskaņā ar Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 2017 Nolikumu”. 
Dalībniekus saskaņā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas 
vadītājs. 
Pieteikuma elektroniskās formas un parole pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta 
2017.gada martā. 
 
Akreditācija 
 
Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs. 
Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes laiku iesniedz ar 
delegācijas vadītāja parakstu apliecinātas pasu vai dzimšanas apliecību kopijas tiem 
Olimpiādes dalībniekiem, kuri piedalīsies Olimpiādē. 
Personas datu aizsardzības nolūkos, personu apliecinošo dokumentu kopijas pēc komandas 
vadītāja pieprasījuma tiks atgrieztas Olimpiādes pēdējā dienā 2017.gada 9.jūlijā. Gadījumā, ja 
personu apliecinošo dokumentu kopijas netiks izņemtas, tās tiks iznīcinātas. 
Akreditācijas komisijas darba laiks: 

§ Rīgā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, no 2017.gada 26.jūnija–
5.jūlijam plkst.10:00 – 16:00, iepriekš piesakoties pa tel:67519207; 

§ Cēsīs, Vidzemes koncertzālē Cēsis, Raunas ielā 12-1, 2017.gada 6.jūlijā no 
plkst.12:00 – 20:00 

 
Sacensību norise 
 
Sacensības norisinās saskaņā ar golfa Noteikumiem (apstiprināti R&A Rules Limited), 
vietējiem noteikumiem un šo sacensību nolikumu. Jebkuru neskaidrību gadījumā piemērojami 
oficiālā R&A un USGA izdevumā ietverto golfa noteikumu, definīciju un vadlīniju skaidrojumi 
oriģinālvalodā (angļu). 
 
Sitienu spēle 54 bedrītes, katrā dienā tiek izspēlētas 9+9 bedrītes. 
Jaunieši spēlē no dzeltenajām izsitienu vietām un jaunietes spēlē no sarkanajām izsitienu 
vietām. 
 
Izloze notiks 26.jūnijā un informācija tiks publicēta www.golf.lv  
Shotgun starta laiki: 
7.un 8.jūlijā plkst.08:00 un 14:00; 
9.jūlijā plkst.08:30. 
Trešās dienas starta laiki – rezultātu apgrieztā secībā. 
 
Reģistrācija 
Sacensību dalībniekiem jāreģistrējas golfa laukuma “Avoti” recepcijā ne vēlāk kā 30 minūtes 
pirms sava starta laika. 
 
Izstāšanās 
Spēlētājam, kurš: 

- izstājas no sacensībām pēc izlozes paziņošanas; 
- nav ieradies uz startu noteiktajā laikā; 

ir 3 dienu laikā jāiesniedz sacensību Komitejai rakstisks paskaidrojums par savu izstāšanās 
iemeslu, pretējā gadījumā spēlētājam var tikt liegta dalība citās LGF rīkotajās sacensībās uz 
laiku pēc LGF sacensību komitejas ieskatiem. 
 
Slikti laika apstākļi 
Ja, sakarā ar sliktiem laika apstākļiem vai citiem neparedzētiem notikumiem, nav iespējams 
turpināt sacensības atbilstoši nolikumam, sacensību Komitejai pēc saviem ieskatiem ir 
tiesības izmainīt nolikumu, lai nodrošinātu sacensību norisi atvēlētajā laikā. 
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Treniņi 
Spēle treniņlaukumā un golfa laukumā sacensību norises laikā ir aizliegta. Par noteikuma 
neievērošanu piemērojamais sods – diskvalifikācija. 
Treniņlaukums strādā: 
7.un 8.jūlijā no plkst.06:45 līdz 07:45 un no plkst.12:45 līdz 13:45; 
9.jūlijā no plkst.07:15 līdz 08:15. 
 
Padomi, kediji, ratiņi 
Spēlētājs var saņemt padomus vienīgi Noteikumos paredzētajā kārtībā (Noteikums 8-1). 
Spēlētājs var izmantot kedija palīdzību Noteikumos paredzētajā kārtībā. Par kediju var būt 
jebkura persona, kura saskaņā ar Noteikumiem, nav profesionāls golferis (tai skaitā – treneris 
utml.). Spēlētājs ir atbildīgs par kedija rīcību. 
Ratiņu lietošana ir atļauta, ja vien tie nepalīdz spēlētājiem pārvietoties. Elektrisko ratiņu 
izmantošana ir aizliegta. Golfa kartu izmantošana ir aizliegta. 
 
Mērierīces 
Spēlētāji drīkst izmantot attālumu mērīšanas ierīces saskaņā ar R&A noteiktajām vadlīnjām. 
 
Ekipējums 
Spēlētāja ekipējumam (nūjām un bumbiņām) ir jāatbilst Noteikumu I Pielikumā ietvertajām 
specifikācijām. Soda par noteikuma neievērošanu – divi soda sitieni par katru bedrīti, kuras 
izspēles laikā izdarīts pārkāpums. Maksimāli piemērojami četri soda sitieni, pēc tam – 
diskvalifikācija. 
 
Spēles temps 
Spēlētājiem ir jāievēro spēles temps saskaņā ar vadlīnijām, ko ir noteikusi sacensību 
Komiteja (Noteikums 6-7). Spēles laiks katrai spēlētāju grupai ne vairāk kā 4,5 stundas 
(četras stundas trīsdesmit minūtes), vienas bedrītes izspēlei 15 minūtes. Par spēles tempa 
neievērošanu spēlētājam tiek izteikts brīdinājums. Ja spēlētājs turpina neievērot spēles tempu 
vai atpalikt no priekšā spēlējošās grupas, tad par katru nākamo pārkāpumu piemērojamais 
sods: 

- par pirmo pārkāpumu – brīdinājums; 
- par otro pārkāpumu – viens soda sitiens; 
- par trešo pārkāpumu – divi soda sitieni; 
- par ceturto pārkāpumu – diskvalifikācija. 

 
Vietu sadalīšana 
Ja vairāki spēlētāji dala vietu no 1. līdz 6.vietai, tad vietu sadalījums tiek noteikts pēc 
pārspēles uz 1. un 9.bedrītes (summā). Pārspēle ilgst līdz uzvarētāja noskaidrošanai. 
 
Apbalvošana 
 
Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, ceturtā – sestā vieta ar 
diplomiem. 
 
Dopinga kontrole 
 
Dopinga kontroli veic Sporta medicīnas valsts aģentūras pilnvarotie dopinga kontrolieri. 
Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroliera 
izvēles. 
Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām 
prasībām. 
Antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā attiecīgā sporta veida federācija izskata 
pārkāpuma apstākļus un pieņem lēmumu par sankcijām. 
 


