Saulgriežu pāru turnīrs
Sacensību norises vieta – Reiņa trases golfa laukums
SACENSĪBU NOLIKUMS
1. Sacensību norises laiks
1.1. Pāru turnīrs: 2018.gada 21.jūnijā.
2. Starta laiks tiek noteikts saskaņā ar izlozi sacensību dienā plkst. 19.30, iesildīšanās
no plkst. 17.00.
2.1. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos starta vietā viņam paredzētajā laikā.
2.2. Dalībnieku reģistrācija sacensībām tiek slēgta 30 minūtes pirms sacensību sākuma.
3. Pieteikšanās turnīram
Pieteikties turnīram var līdz 2018.gada 20.jūnijā plkst. 15.00, sūtot
e-pastu: administracija@reinatrase.lv
Maksimālais sacensību dalībnieku skaits – 56 personas.
Pieteikties iespējams arī sacensību dienā, ja vien pēc iepriekšējās reģistrācijas palikušas
brīvas vietas.
Precīzu informāciju var saņemt pa tālruni 29272255.
4. Dalības maksa
Katra spēlētāja dalības maksa ir 20 EUR (10 EUR dalības maksa, 10 EUR green-fee)
Golfa kluba Reinis biedriem – bez maksas!
5. Sacensību formāts un noteikumi
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba
apstiprinātiem golfa noteikumiem un Reiņa trases golfa laukuma vietējiem noteikumiem.
5.2. Spēles formāts – Scramble Neto (9 bedres), komandā 2 dalībnieki.
5.3. Komandas dalībnieki tiek izlozēti pirms sacensībām.
5.4. Spēlētāji ar HCP virs 36 sacensībās var piedalīties ar HCP 36.
5.5. Pāra kopējais HCP ir labāka HCP 70% un sliktākā 30% summa, bet ne lielaks par 60.
Komandai, kurai HCP summa ir lielāka par 60, aprēķiniem pieņem HCP 60.
5.6. Tee: Kungi – dzeltenās, Dāmas – sarkanās.
5.7. Par pāra dalībnieku var kļūt jebkurš, kurš pārzin golfa spēles un etiķetes noteikumus.
5.8. Turnīra dress code- tautastērpos!
Papildnosacījumi:
Spēlētājiem ir iespeja izvēlēties, kurš pirmais izdarīs sitienu.
Otrs spēlētājs drīkst bumbu nolikt ‘Score card’ attāluma, bet ja izvēlētā bumba ir šķērslī
(smiltis, rafs), tad arī otra bumba ir jāspēlē no sķēršļa.
Rezultāts tiek piefiksēts tad, kad kāda no bumbam ir bedrītē.
PIEMĒRS. Pāra pirmais dalībnieks ripina uz „birdie put”, izsit nedaudz garām pēc tam uzreiz pienāk
un ieripina bumbu bedrē (it kā nodrošinot pārim „par”) nepagaidījis, kamēr otrs izspēlēs iepriekšējo
sitienu. Šai gadījumā pāris sev ieraksta „par”.

6. Tiesāšana
Strīdus gadījumos lēmumu pieņemšanā piedalās Reiņa trases golfa sacensību komitejas
locekļi.
7. Vietu dalīšana
Vienādu rezultātu gadījumā vietu sadalījums tiek noteikts pēc zemākā HCP principa,
vienādu HCP gadījumā – pēc pierakstu kartītes.
8. Apbalvošana
Tiek apbalvoti trīs labākie Saulgriežu pāri!

