GK REINIS Match Play kauss 2018
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Vadība
1.1. Sacensības organizē golfa klubs Reinis
Turnīra norises laiks un vieta
2.1. Turnīra priekšsacīkstes:
No 2018. gada 4.jūnija līdz 23.septembrim atlases spēles.
No 2018.gada 24.septembra līdz 28.septembrim izslēgšanas spēles.
2.2. Turnīra fināls:
2018.gada 29.septembris.
2.2. Turnīra norises vieta:
Reiņa trases golfa laukums (PAR36), „Kalnzaķi”, Krimuldas pag.
Sacensību norises kārtība
3.1. Sacensībās piedalās tikai golfa kluba Reinis aktīvi biedri un gada karšu īpašnieki.
3.2. Kungu ieskaites grupas priekšsacīkšu norises kārtība:
3.2.1. Pirmās kārtas atlases spēles kungiem notiek no 2018.gada 4.jūnija līdz 23.septembrim. Visi dalībnieki šajā laika periodā spēlē
maksimāli vairāk spēles ar pārējiem dalībniekiem – kungiem. Par katru uzvaru dalībnieks iegūst 3 punktus, bet par zaudējumu 1
punktu.
3.2.2. Otrās kārtas spēles jeb izslēgšanas spēles notiek no 24. līdz 28.septembrim starp astoņiem kungiem ar visvairāk iegūtiem
punktiem. Vienādu punktu gadījumā, priekšroka tiek dota spēlētājam ar skaitliski zemāku HCP. Ja dalībnieki nespēj vienoties par
spēles laiku, tad spēles laiks tiek noteikts 28.septembris plkst.15:00
3.3. Dāmu ieskaites grupas priekšsacīkšu norises kārtība:
3.3.1. Pirmās kārtas atlases spēles dāmām notiek no 2018.gada 4.jūnija līdz 23.septembrim. Visas dalībnieces šajā laika periodā spēlē
maksimāli vairāk spēles ar pārējām dalībniecēm. Par katru uzvaru dalībniece iegūst 3 punktus, bet par zaudējumu 1 punktu.
3.3.2. Otrās kārtas spēles jeb izslēgšanas spēles notiek no 24. līdz 28.septembrim starp četrām līdz astoņām dāmām ar visvairāk
iegūtiem punktiem. Vienādu punktu gadījumā, priekšroka tiek dota spēlētājai ar skaitliski zemāku HCP. Ja dalībnieces nespēj
vienoties par spēles laiku, tad spēles laiks tiek noteikts 28.septembris plkst.15:00.
3.3.3. Gadījumā, ja līdz 4.jūnijam nav pieteikušās vismaz 10 dāmas, tad kungu un dāmu grupas tiek apvienotas.
3.4. Fināla turnīri par vietām:
3.4.1. Fināla turnīrs un spēles par vietām notiks 29.septembrī. (sestdiena)
3.4.2. Matchplay spēļu laikā iegūtie punkti reizi nedēļā tiks publicēti mājaslapā www.reinatrase.lv
3.5. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos starta vietā viņam paredzētajā laikā.
Pieteikšanās
4.1. Pieteikties turnīram var līdz 30.06.2018., plkst. 17:00, sūtot e-pastu: liva@reinatrase.lv zvanot uz tālr.:+371 29348042. Visi, kas
pieteikušies būs līdz 4.jūnijam, var sākt atlases spēles no 4.jūnija un gūt laika priekšrocību pār tiem, kas pieteiksies periodā no 4.jūnija
līdz 30.jūnijam.
4.2. Maksimālais sacensību dalībnieku skaits – 44 kungi un 24 dāmas.
4.3. Vairāk informācijas par turnīru var saņemt pa tālruni +371 29348042.
4.4. Vecuma ierobežojums – 12 gadi
Dalības maksa
5.1. Green fee maksa priekšsacīkšu spēlēm 10 EUR par spēli spēlētājiem, kuriem nav GK Reinis 2018.gada sezonas kartes. Maksa ir spēkā
neatkarīgi no spēles dienas un laika.
5.2. Katrs dalībnieks reģistrējoties spēlei, pirms tās iemaksā 5 EUR kopējam fondam. Balvu fonds tiek krāts no 4.jūnija līdz 23.septembrim.
20% no kopējā balvu fonda tiek novirzīti administratīviem izdevumiem, lai nodrošinātu fināla turnīru un papildus balvas. Atlikušais
balvu fonds tiek sadalīts starp 8 labākiem kungu konkurencē un vismaz 4 dāmu konkurencē, atkarībā no dāmu skaita turnīrā.
5.3. Spēlētājam, kurš piedalījies kaut vienā atlases spēlē, dalība fināla turnīrā ir bez maksas.
Sacensību formāts un noteikumi
6.1. Turnīrs notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem(MatchPlay) un Reiņa trases
golfa laukuma vietējiem noteikumiem.
6.2. Match play spēle notiek 18 bedrīšu izspēlē. Ja pēc 18.bedrītes rezultāts ir neizšķirts, spēle jāturpina no 1.bedrītes, kamēr tiek noteikts
uzvarētājs.

6.3. Turnīrā spēlētāju HCP tiek piemēroti. Spēlētāji ar HCP lielāku par 36, turnīrā piedalās ar HCP 36.
6.4. Fināla turnīrā Matchplay formātā notiks vietu sadalījums 1-2.vieta/3.-4.vieta/5-8.vieta kungu un dāmu konkurencē.
7. Četru golferu flaita ietvaros visi dalībnieki sacenšas ar katru no citiem flaita dalībniekiem. Ja pēc 18 bedrīšu izspēles rezultāts ir neizšķirts,
spēle jāturpina no 1.bedrītes, kamēr ir noskaidrots uzvarētājs.
8. Tiesāšana
8.1. Strīdus gadījumos lēmumu pieņemšanā piedalās Reiņa trases golfa sacensību komitejas locekļi.
9. Apbalvošana
9.1. Kopējais balvu fonds būs zināms 24.septembrī, kad beigsies pirmās atlases spēles.
9.2. Balvu sadalījums:
1. -8.vieta kungu ieskaites grupā
1.-8.vieta dāmu ieskaites grupā. Ja dalībnieču skaits nepārsniegs 12, tad apbalvotas tiks pirmās 4.vietas dāmu grupā.
Fināla turnīrā dalībnieki, kas necīnās par godalgotām vietām, cīnās par tās dienas labāko sniegumu dāmu un kungu konkurencē, kur
apbalvotas tiks pirmās 3 vietas atsevišķi dāmu un kungu ieskaitē.
Visi klātesoši turnīra dalībnieki piedalās pārsteiguma balvu izlozē.
10. Papildus balvas no: GK Reinis un sadarbības partneriem

