APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS:

Biedrība “Golfa klubs Viesturi”
Viesturi 1, Jaunmārupe,
LV-2166
prezidents Kārlis Cinītis
tālr. 29232896

Mārupes Sporta centra
Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
direktore Silvija Bartuševiča
tālr. 26354027

Mārupes kausa izcīņa golfā 2020
NOLIKUMS
Mērķis: Sacensību mērķis ir sekmēt Mārupes novada iedzīvotāju sportiskos sasniegumus,
veicināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu par labu aktīvam dzīvesveidam un popularizēt
Mārupes novada aktīvās atpūtas un sporta piedāvājuma klāstu golfa spēlēs piekritējiem.
1. Vadība
Sacensības organizē biedrība “Golfa klubs Viesturi” sadarbībā ar Mārupes novada domi un Mārupes
Sporta centru.
Sacensību tiesāšanu nodrošina Golfa laukuma “Viesturi” sacensību komiteja.
Galvenais tiesnesis – Guntars Dobelis.
2. Sacensību vieta un laiks
Sacensības notiek Golfa laukumā “Viesturi” 2020. gada 6.septembrī.

•
•
•

Ierašanās un reģistrācija sacensību norises vietā no plkst. 9.00.
Sacensību sākums plkst. 10.00.
Dalībnieku apbalvošana plkst. 16.00.

3. Dalībnieki
3.1. Latvijas HCP sistēmā reģistrēti spēlētāji ar 2020. gadā samaksātu biedru naudu.
3.2. Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, spēlē ar HCP 36.
3.3. Dalībnieku skaits – 56 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).
4. Sacensību formāts un noteikumi
4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem
golfa noteikumiem un Golfa laukuma Viesturi vietējiem noteikumiem.
4.2. Sacensību formāts – sitienu spēle (HCP netto), Stableford punktu spēle – 18 bedrītes atsevišķā dāmu
un kungu konkurencē:
•
•
•
•

1. grupa – dāmas – HCP 0-36 – Stableford
2. grupa – Kungi - HCP 0–18 – HCP netto
3. grupa – Kungi – HCP 19–36, Stableford
4.grupa - Mārupes novada labākie spēlētāji - Stableford

4.3. Izsitienu vietas:
•
•
•

Sarkanās – dāmas;
Dzeltenās – kungi;
Zilās – seniori (no 50 gadiem).

4.4. Ja vairāki spēlētāji dala 1., 2. vai 3. vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP.
Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle uz 9.bedrītes. Ja uzvarētājs nav
noteikts, izspēle tiek atkārtota uz 9.bedrītes utt.
4.5. Sacensībās tiek piemērots Golfa laukuma “Viesturi” Slope indekss.
5. Pieteikšanās un izloze
5.1. Spēlētājiem ir iespēja savu dalību pieteikt, izmantojot sistēmu Golfbox.dk vai rakstot uz e-pastu
golfclub@golfsviesturi.lv, vai zvanot pa tālr. 26444390 Golfa laukuma “Viesturi” administrācijai līdz
05.09.2020. plkst. 16:00.
5.2. Izloze notiek pamatojoties uz spēlētāju HCP sestdien, 05.09.2020., plkst. 16:00.
6. Starta laiks
6.1. Starts notiks saskaņā ar izlozi.
6.2. Starts plkst. 10:00 no visām bedrītēm vienlaicīgi.
6.3. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos starta vietā viņam paredzētajā laikā.
7. Dalības maksa
7.1. Sacensību dalības maksa katram spēlētājam 25 € (pusdienas iekļautas cenā).
7.2. Golfa kluba Viesturi biedriem 20% atlaide no dalības maksas (2020. gada biedra kartes obligātas).
7.3. Green fee 20 €. Golfa laukuma Viesturi sezonas karšu īpašniekiem green fee nav jāmaksā.
8. Apbalvošana
8.1. Sacensību kopvērtējuma 1., 2. un 3.grupas 1. – 3. vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem un
balvām. Balvas un kausus nodrošina Mārupes novada dome un Mārupes Sporta centrs.
8.2. Sacensību kopvērtējumā 4. grupas 1. – 3. vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem un balvām.
Kausus labākajiem Mārupes novada spēlētājiem nodrošina biedrība “Golfa klubs Viesturi”. Balvas
nodrošina Mārupes novada dome un Mārupes Sporta centrs.
8.3. Sacensībās apbalvo ar veicināšanas balvām tālāko sitienu dāmām (8./17.), kungiem no dzeltenajām
izsitiena vietām (5./14.) un tuvāko sitienu pie karoga (2./11., 7./16.). Veicināšanas balvas nodrošina
Mārupes novada dome un A/S Virši-A.
8.4. Sacensību kopvērtējuma 1., 2., 3. un 4.grupas 4. vietas ieguvējiem pasniedz veicināšanas balvas,
kuras nodrošina Mārupes novada dome.

9. Izmaiņas sacensību nolikumā
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, iepriekš saskaņojot ar
Mārupes Sporta centru. Nolikums tiek publicētas interneta vietnēs www.golfsviesturi.lv un
www.marupe.lv.

