999 TŪRE – CITADELE BANKA posms
NOLIKUMS
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Vadība
1.1. Sacensības organizē Reiņa trases golfa laukums, sadarbībā AS Citadele Banka
Turnīra norises laiks un vieta
2.1. Turnīra datums:
2017. gada 23.jūlijs, plkst.: 10:00
2.2. Turnīra norises vieta:
Reiņa trases golfa laukums, „Kalnzaķi”, Krimuldas nov.
Starta laiks tiek noteikts saskaņā ar izlozi sacensību dienā pulksten 9:45
3.1. Starts 10:00 no visām bedrītēm vienlaicīgi.
3.2. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos starta vietā viņam paredzētajā laikā.
3.3. Dalībnieku reģistrācija sacensībām tiek slēgta 30 minūtes pirms sacensību sākuma.
3.4. Vecuma ierobežojums – līdz 16 gadiem.
Pieteikšanās
4.1. Pieteikties katram atlases turnīram var līdz 20.07.2017., plkst. 17:00, sūtot e-pastu: administracija@reinatrase.lv
4.2. Maksimālais sacensību dalībnieku skaits – 52 spēlētāji.
4.3. Pieteikties dalībai turnīrā iespējams arī sacensību dienā, ja vien pēc iepriekšējās reģistrācijas palikušas brīvas vietas.
4.4. Turnīra dalībniekiem jābūt aktīvai LGF HCP kartei.
4.5. Vairāk informācijas par turnīru var saņemt pa tālruni +371 29 272255.
Dalības maksa

5.1. Katra spēlētāja dalības maksa ir 40,- Eur (15,- Eur Green-Fee + 25,- Eur dalības maksa)
6.

Sacensību formāts un noteikumi
6.1. Turnīrs notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un Reiņa trases golfa
laukuma vietējiem noteikumiem.
6.2. Spēles formāts –18 bedrītes atsevišķi dāmu (divas HCP grupas) un kungu (divas HCP grupas) konkurencē:
 1. grupa – kungi (HCP 0-18) Stroke Neto (Sitienu spēle)
 2. grupa – kungi (HCP 19-36) Stableford (Handikapa spēle)
 3. grupa – dāmas (HCP 0-25) Stroke Neto (Sitienu spēle)
 4. grupa – dāmas (HCP 26-40) Stableford (Handikapa spēle)
6.3. Spēles handikaps tiek aprēķināts matemātiski noapaļojot spēlētāja HCP. (piemēram, HCP 20,4 = HCP 20 un HCP 20,5 = HCP 21)
6.4. Turnīrā kopīgi dāmu un kungu konkurencē notiek speciālās balvas izcīņa par tuvākiem sitieniem 2.,4., 5., 9. Bedrītē abos apļos.
6.5. Bumbiņu marķēšana obligāta.
6.6. Spēlētāji, kuriem HCP ir 54-36 kungiem vai 54-40 dāmām, turnīrā piedalās ar HCP 36 kungiem un 40 dāmām.

7.

Automašīna (Toyota C-HR, 1.2 Turbo, 6MT, komplektācija Active, krāsa 1K0), turpmāk tekstā Hole in One Balva, tiek izspēlēta
uz 9. bedrītes. Hole in One Balvu iegūst spēlētājs, kurš turnīra ietvaros un ievērojot turnīra noteikumus, pirmais ar vienu
sitienu trāpa bumbiņu mērķa bedrītē Spēles pirmajā aplī. Uz Hole in One balvu drīkst pretendēt tikai tie spēlētāji, kuri atbilst
amatiera satusam LR teritorijā. Visus nodokļu maksājumus un tiem pielīdzināmos saistītos maksājumus, kas rodas Hole in One
Balvas iegūšanas rezultātā, sedz pats spēlētājs. Hole in one Balva nav maināma pret naudu

8.

Tiesāšana
8.1. Strīdus gadījumos lēmumu pieņemšanā piedalās Reiņa trases golfa sacensību komitejas locekļi.
9. Vietu dalīšana
9.1. Uzvarētājs tiek noteikts ņemot vērā uzrādīto rezultātu laukumā, no kura atņemts spēlētāja HCP.
9.2. Vienādu rezultātu (Neto) gadījumā augstāku vietu iegūst spēlētājs pēc zemāka HCP principa (1 – zems, 36 -augsts). Vienādu HCP
gadījumā vietu sadalījums tiek noteikts pēc otrā apļa (10.-18.bedrīte) deviņu bedrīšu labākā rezultāta, tālāk vienādu rezultātu
gadījumā vietu sadalījumu nosaka pēc otra apļa (13.-18) sešu bedrīšu labākā rezultāta, tālāk vienādu rezultātu gadījumā vietu
sadalījumu nosaka pēc otra apļa (16.-18) trīs bedrīšu labākā rezultāta
10. Apbalvošana
10.1.
Turnīrā apbalvoti tiek katras grupas 3 (trīs) labākie spēlētāji Stroke Neto un Stableford ieskaitē.
10.2.
Balvu sadalījums:
1. vieta katrā grupā - „Reiņa trase” dāvanu karte 150,- EUR vērtībā
2. vieta katrā grupā - „Reiņa trase” dāvanu karte 110,- EUR vērtībā
3. vieta katrā grupā - „Reiņa trase” dāvanu karte 80,- EUR vērtībā
Tuvākie sitieni 2.,4.,5.,9.bedrītē abos apļos - „Reiņa trase” dāvanu karte 35,- EUR vērtībā
11. Balvas no:

