Latvijas ģimeņu čempionāts 2022
20. augustā – plkst. 9:30, Ozo Golf Club
1.Vadība
Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina Ozo Golf Club sacensību komiteja.

2.Laiks un vieta
Sacensības notiek Ozo Golfa Kluba laukumā 2022. gada 20. augustā. Sākums plkst. 9:30 no visām bedrītēm reizē (shot gun), saskaņā
ar izlozi.

3.Dalībnieki
3.1.Sacensības notiek pāru (ģimeņu) ieskaitē. Komandā – 2 spēlētāji.
3.2.Spēlētājiem HCP kartes obligātas.
3.3.Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 108 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa). Sacensības ir atklātas un tajās
var piedalīties arī LR rezidenti.
3.4.Ģimenes statuss – pirmās pakāpes radinieki (mamma, tētis, brālis, māsa). Iespējams dažādu paaudžu komandu veidošana
(vecvecāki, mazbērni, krustbērni, krusttēvi un tamlīdzīgi), saskaņojot komandas pieteikumu ar turnīra rīkotājiem.

4.Sacensību formāts un noteikumi
4.1. Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un Ozo Golf Club
vietējiem noteikumiem.
4.2. Sacensību formāts: pāris (ģimene) spēlē pēc principa scramble (labākā bumba), stroke (sitienu spēle) ieskaitē un stroke netto
ieskaitē (komandas HCP ir 30% no abu spēlētāju HCP kopsummas). Piemēram: kad komandas abi spēlētāji ir veikuši savus sitienus,
komanda nolemj – kura būs tā bumba, ko viņi izvēlēsies spēlēt tālāk. Abi spēlētāji no izvēlētās vietas atkal izpilda sitienus, un tā tas
turpinās līdz bedrītes izspēlei. Otru bumbu var novietot uz zāles tikai tad, ja izvēlētā bumba atrodas fairway (feirveja)vai uz grīna. Visos
citos gadījumos (ja izvēlētā bumba ir rough (rafā), bunkurā, hazardā un citur)- otra bumba ir jādropē. Ja izvēlēta tiek bumba rafā, tad tā
ir jāspēlē pirmā un tikai pēc tam komanda var spēlēt otru bumbu. Uz grīna un feirveja sitienu kārtību nosaka pati komanda.
4.3. Sievietes un juniori līdz 12 gadiem spēlē no sarkanajām izsitienu vietām. Pārējie – no dzeltenajām izsitienu vietām. Seniori vīrieši
vecāki par 65 gadiem – no zilajām izsitienu vietām.
4.4. Pēc sacensībām komanda savu spēles karti nodod sacensību komitejai kluba recepcijā (rezultātu apkopošanai).

5. Vietu dalīšana
5.1. Tiek apbalvotas pirmās 3 vietas stroke ieskaitē un pirmās 3 vietas stroke netto ieskaitē.
5.2. Ja vairākas komandas dala pirmo vietu, uzvarētājs tiek noteikts pārspēlē uz laukuma 13. bedrītes.
5.3. Spēlētāji, kam HCP ir lielāks par 36, šajā ieskaitē piedalās ar HCP 36.
5.4. 13. bedrītē tiek izcīnīta Hole in One balva, bet 16. bedrītē FedEx rīkos izlozi starp tiem pāriem, kas būs sasnieguši PAR vai labāk.
5.5.Bumbiņu marķēšana obligāta.

6.Pieteikšanās un izloze
6.1.Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2022. gada 18. augustam plkst. 15:00 Ozo Golfa kluba recepcijā, pa tālr.
67394399 vai e-pastu ozogolf@apollo.lv. Ja spēlētājs ir pieteicies, bet neierodas uz turnīru (nepaziņo to līdz 20. augusta pulksten 12.00,
e-pasta formā, sūtot savu vēsti uz kluba e-pastu), viņš saglabā pret Klubu saistības – dalības maksas apmērā.
6.2.Izloze ir atklāta un galīga, un tā notiek 2022. gada 18. augustā plkst. 15:00

7.Starta laiki
Starts notiks saskaņā ar izlozi. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savlaicīgu ierašanos uz startu. Spēlētāji starta vietu kārtību drīkst mainīt
tikai ar turnīra rīkotāju atļauju.

8.Dalības maksa
8.1.Kluba biedriem – EUR 20,8.2. RGS audzēkņiem un sezonas karšu īpašniekiem – EUR 30,8.3. Pārējiem – green fee EUR 30,- + dalības maksa EUR 30,Ozo Golf Club sacensību komiteja

