“Zaļais treniņturnīrs” nolikums
11.05., 18.05., 01.06., 15.06., 06.07., 20.07.,03.08.,17.08.,31.08.,14.09., 28.09., 08.10.

1. Sacensību vieta un laiks
1.1. “Zaļais treniņturnīrs” notiek Reiņa trases golfa laukumā 2017.gada
11.05., 18.05., 01.06., 15.06., 06.07., 20.07.,03.08.,17.08.,31.08.,14.09., 28.09., 08.10.
2. Starta laiks, saskaņā ar izlozi 19.00 no visām bedrītēm vienlaicīgi
2.1. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par ierašanos uz starta laiku un vietu.
2.2. Reģistrācija sacensībām tiek slēgta 30 min pirms starta laika.
2.3. Starta laiks mainīsies sezonas laikā, kas nedēļu pirms turnīra tiks izziņots.
3. Pieteikšanās
3.1. Pieteikties turnīram var līdz iepriekšējās dienas plkst 12.00, sūtot
e-pastu: administracija@reinatrase.lv
3.2. Maksimālais sacensību dalībnieku skaits – 48 personas.
3.3. Pieteikties iespējams arī sacensību dienā, ja vien pēc iepriekšējās reģistrācijas palikušas brīvas
vietas.
3.4. Precīzu informāciju var saņemt pa tālruni +371 29272255
4. Dalības maksa
4.1. Dalības maksa katram spēlētājam 20,-EUR (10,- Eur (Green-Fee) +10,- Eur (dalības maksa un
uzkodas)).
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 – handikapu spēle (Stableford) – 9 bedrītes atsevišķi dāmu un kungu konkurencē
handikapa grupā HCP 37-54 un kopīgā dāmu un kungu konkurencē handikapu grupā HCP 0-36
5.3. Dalībnieks startē savam HCP atbilstošā grupā turnīra norises dienā, kas tiek fiksēts pirms starta.
Sezonas laikā dalībnieks var mainīt grupas, ja to nosaka HCP. Dalībniekam mainot HCP grupas,
iepriekš iegūtie punkti saglabājas
6. Tiesāšana
6.1. Strīdus gadījumos lēmumu pieņemšanā piedalās Reiņa trases golfa sacensību komitejas locekļi.
7. Vietu sadalījums
7.1. Vienādu rezultātu gadījumā, vietu sadalījums tiek noteikts pēc zemākā HCP principa, vienādu
HCP gadījumā pēc pierakstu kartiņas.
8. Apbalvošana
8.1. Turnīrā apbalvoti tiek katras grupas 3 (trīs) labākie spēlētāji Stableford ieskaitē.
8.2. Ar “Reiņa trases” sezonas karti 2018.gadam tiks apbalvots 1 labākais katras grupas spēlētājs ar
augstāko kopvērtējuma rezultātu. Lai iegūtu kopvērtējumu tiek summēti 3 labākie rezultāti no
“Zaļais treniņturnīrs” posmiem un fināla turnīra rezultāts, kurš notiks 2017.gada 8.oktobrī.

9. Balvas no :

