
 
 

MANDATUM LIFE BIRDIE DAY 
Loterijā Ozo Golfa kluba 2015. gada sezonas karte! 

27. septembris – plkst. 8:30 

1. Vadība 
Sacensības organizē Ozo Golf Club.  

2. Laiks un vieta 
Sacensības notiek Ozo Golfa Kluba laukumā 2014. gada 27. 

septembris. Sākums plkst. 8:30 no 1. un 10. bedrītes saskaņā ar 

izlozi.   

3. Dalībnieki 
3.1 Sacensības notiek divās grupās - dāmu un kungu ieskaitē. 

3.2 Spēlētājiem HCP kartes obligātas. 

3.3 Maksimālais dalībnieku skaits 96 (reģistrācijas 

apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).  

3.4 Sacensībās piedalās spēlētāji, kuri ir sasnieguši 18 gadu 

vecumu. 

4. Sacensību formāts un noteikumi 
4.1 Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā St. 

Andrews Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem, 

Ozo Kluba golfa laukuma vietējiem noteikumiem un LGF 

sacensību nolikumu. 

4.2 Stroke jeb sitienu spēle. Katrā grupā uzvar tas spēlētājs, 

kurš, izspēlējot 18 bedrītes, savāc vismazāko sitienu skaitu. Ja pirmā vieta pēc sitienu skaita tiek 

dalīta, tad uzvar tas spēlētājs, kuram zemāks HCP. Ja HCP ir vienādi, notiek „pēkšņās nāves” pārspēle 

uz 13. bedrītes.  

4.3 Sacensību laiks 1 spēlētāju grupai ne vairāk kā 5 stundas, vienas bedrītes izspēlei ne vairāk kā 15 

minūtes. 

4.4 Bumbiņu marķēšana obligāta. 

5. Pieteikšanās un izloze 

5.1 Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2014. gada 25. septembrim plkst. 15:00 Ozo 

Golfa kluba recepcijā, pa e-pastu ozogolf@apollo.lv vai pa tālr. 67394399 

5.2 Izloze notiek 2014. gada 25. septembrī plkst.15:00 

6. Starta laiki 
Starts notiks saskaņā ar izlozi. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savlaicīgu ierašanos uz startu.  

7. Dalības maksa 
7.1.  Kluba biedriem un sezonas karšu īpašniekiem – EUR 20,-  

7.2.  Pārējiem – green fee EUR 30,- + dalības maksa EUR 20,- 

7.3.       Mandatum Life parūpēsies par savu klientu dalības maksu un green-fee. 

8. Balvas un sponsori 
Balvas nodrošina Mandatum Life un Ozo Golf Club. Visi spēlētāji, kas turnīra laikā, izspēlējot Mandatum Life 

bedrīti (Nr.14), sasniegs PAR vai labāk, piedalās izlozē, kur balvu nodrošina Mandatum Life. 

Spēlētāji, kuri sacensību laikā ieguvuši kaut vienu birdie (arī eagle) piedalās izlozē, kuras uzvarētājs iegūst 

2015.gada Ozo Golfa kluba sezonas karti. Izlozē piedalās klātesošie birdie ieguvēji neatkarīgi no iegūto 

birdie skaita. Ja spēlētājs ir ieguvis vairākus birdie – loterijā viņš startē ar vienu loterijas lapiņu. Loterijā par 

sezonas karti piedalās tie spēlētāji, kuriem ir saistoši saņemt Ozo Golfa kluba nākamā gada sezonas karti (tātad 

nepiedalās – bērni  līdz 12 gadu vecumam., RGS audzēkņi, Latvijas Junioru izlase). Loterijā izlozētā spēlētāja 

sezonas karte nav paredzēta lietošanai citām personām. 

 

 

 

Ozo Golfa kluba sacensību komiteja 


