FUTBOLGOLFA SACENSĪBAS “ZELTA SPĒRIENS 2020”
10. OKTOBRĪ
NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi

•
•
•

popularizēt futbolgolfu Latvijā;
noteikt meistarīgākos futbolgolfa spēlētājus;
piesaistīt jaunus klientus Siguldas futbolgolfa parkam;
veicināt lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu dažāda vecuma dalībniekiem.

2. Laiks un vieta
Vieta: Siguldas futbolgolfa parks
Laiks: 2020. gada 10. oktobrī
Precīza
sacensību
programma
tiek
publicēta
www.siguldasfutbolgolfaparks.lv sadaļā Sacensības.

mājas

lapā

3. Organizatori



Sacensības rīko Siguldas futbolgolfa parks (SIA Impresso). Sacensības vada un
sacensību direktors ir SIA Impresso valdes loceklis – Rūdolfs Būda
sacensību direktors: fiksē noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumus;
piedalās lēmuma par soda mēra piemērošanu pieņemšanā; apstiprina dalībnieku
sastāvu un rezultātus.

4. Dalībnieki/pāri


Sacensībās drīkst piedalīties Latvijas valsts iedzīvotāji. Dalībnieku skaits:
10. oktobrī 54 pāri; 72 individuālie dalībnieki
 Sacensībās drīkst piedalīties spēlētāji no 10 gadu vecuma.
Dalībnieki startē:
 dubultspēlē – vīrietis + vīrietis un sieviete + sieviete (piem. Tētis+dēls,
brālis+brālis,
draugs+draugs,
mamma+meita,
māsa+māsa,
draudzene+draudzenes utt.) – atsevišķi tiek vērtēti vīriešu un sieviešu
pāru rezultāti.
!Ja dalībniekam nav pārinieka savā grupā dubultspēlēm, atļauts startēt
JAUKTĀ PĀRĪ (sieviete+vīrietis), BET ŠĀDS PĀRIS DUBULTSPĒLĒS STARTĒ
PIE VĪRIEŠU PĀRU GRUPAS!
 individuālās sacensības: atsevišķi tiek vērtēti vīriešu un sieviešu rezultāti,
sākot no 10 gadu vecuma.

5. Sacensību sistēma
Dubultspēles




Dalībnieki/pāri tiek sadalīti komandās, katrā komandā 3 dalībnieki/pāri
Katra komanda sāk spēli no savas bedrītes ar vienu starta laiku un virzās apļveida
kustībā.
Visi dalībnieki/pāri izspēlē 2 apļus - katrā aplī komandu sastāvs mainās.



Ja pirmo trīs vietu ieguvēju rezultāti pēc diviem apļiem ir vienādi, tad tiek
izspēlēts “nāves mačs” labākā spēlētāja noteikšanai šādās bedrītēs: 13, 18, 1



Uzsākot sacensības, pirmā spēriena secību nosaka punktu kartītē ierakstītā
secība. Nākošo spērienu izdara tas dalībnieks/pāris, kurš ir vistālāk no bedrītes.
Pie nākošās bedrītes uzsāk spēli tas dalībnieks/pāris, kuram iepriekšējā bedrītē
bija mazākais PAR.



Dalībnieku/pāru speršanas secība - katrs pāris izlemj, kurš no viņiem spers
pirmais, nākošie spērieni jāsper uz maiņām. Viens un tas pats spēlētājs pārī
nedrīkst spert 2 reizes pēc kārtas!

Individuālās sacensības





Dalībnieki tiek sadalīti komandās, atkarībā no dalībnieku skaita, maksimāli 4
dalībnieki komandā. Dalībnieku sastāvs komandās tiek izlozēts iepriekš.
Katra komanda sāk spēli no savas bedrītes ar vienu starta laiku un virzās apļveida
kustībā.
Bedrīte, ar kuru komandai jāuzsāk spēli, tiek izlozēta iepriekš.
Visi dalībnieki izspēlē 2 apļus – katrā aplī komandu sastāvs mainās.



Ja pirmo trīs vietu ieguvēju rezultāti pēc diviem apļiem ir vienādi, tad tiek
izspēlēts “nāves mačs” labākā spēlētāja noteikšanai šādās bedrītēs: 13, 18, 1.



Uzsākot sacensības, pirmā spēriena secību nosaka punktu kartītē ierakstītā
secība. Nākošo spērienu izdara tas spēlētājs, kurš ir vistālāk no bedrītes. Pie
nākošās bedrītes uzsāk spēli tas, kuram iepriekšējā bedrītē bija mazākais PAR.

“Zelta spēriens 13. bedrītē”
Katrā aplī – gan dubultspēlēs, gan individuālās sacensībās tiks mērīta pirmā
spēriena tuvāk piespertā bumba 13.bedrītei.
• Tuvākais spēriens – īsākais attālums no karodziņa līdz bumbas centram.
• Atsevišķi tiek vērtēts vīriešu un sieviešu gūtais attālums.
• Spēriens kvalificējas “Zelta spēriena 13.bedrītē” disciplīnai, ja tas sasniedzis
pirmajā spērienā vismaz 7m atzīmi attālumam no karodziņa vīriešu grupai un 17m
atzīmi attālumam no karodziņa sieviešu grupai.
• Ja kāds dalībnieks iegūst Hole in one 13.bedrītē, viņš tiek uzskatīts par šīs
disciplīnas uzvarētāju savā grupā.

6. Sacensību noteikumi





Sacensības notiek saskaņā ar Siguldas futbolgolfa parka sacensību noteikumiem.
Sacensību dalībnieki/pāri sacensībās var piedalīties ar savu futbola bumbu.
Futbola bumbai jābūt 5.izmēra.
Par sacensību noteikumu ievērošanu ir atbildīgs katrs spēlētājs personīgi.
Sacensību vadību un strīdus situāciju risināšanu uzņemas sacensību direktors.

7. Punktu sistēma


Katrai bedrītei ir noteikts PAR. Maksimālais spērienu skaits uz bedrīti ir 3x
noteiktais bedrītes PAR. Ja bumba nav iesperta bedrītē pēc noteiktā spēles
aprēķina, rezultātam pieskaita 1 soda punktu.

8. Pieteikšanās



Dalība sacensībām jāpiesaka iepriekš, sūtot e-pastu uz info@impresso.lv
ar norādi PIETEIKUMS SACENSĪBĀM. Aktuālā informācija par pieteikšanos
tiek publicēta mājaslapā www.siguldasfutbolgolfaparks.lv
Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar
nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (Vārds,
Uzvārds, dzimšanas gads u.c) apkopošanai, datu apstrādei un
publiskošanai, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības
šādu datu apstrādei un aizsardzībai. Datu aizsardzības mērķis: nodrošināt
Siguldas futbolgolfa parka sacensību kvalitatīvu darbību.

9. Finansiālie nosacījumi










Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz sacensību
dalībnieki/pāri.
Dalībnieku/pāru dalības maksa atkarīga no pieteikšanās un samaksas datuma.
Dalībniekiem/pāriem, kuri piereģistrējušies un apmaksu veikuši līdz 7.oktobrim,
ir standarta dalības maksa: 20 EUR (2 personām)
Dalībniekiem/pāriem, kuri piereģistrējušies pēc noteiktā termiņa beigām vai
sacensību dienā, ja noteiktais dalībnieku skaits pieļauj, ir paaugstināta dalības
maksa: 25 EUR (2 personām)
Individuāliem spēlētājiem, kuri piereģistrējušies un apmaksu veikuši līdz
7.oktobrim, ir standarta dalības maksa: 15 EUR/pers.
Spēlētājiem, kuri piereģistrējušies pēc noteiktā termiņa beigām vai sacensību
dienā, ja noteiktais dalībnieku skaits pieļauj, ir paaugstināta dalības maksa: 20
EUR
Piesakot dalību abās sacensībās (dubultspēles + individuālās sacensības),
dalības maksa individuālajās sacensībās 10 eur./pers., piesakoties līdz 7.
oktobrim.

Dalībnieku/pāru un individuālo dalībnieku dalības maksa jāpārskaita uz:



SIA IMPRESSO



A/S Swedbank LV27HABA0551017083268

Reģ. nr. 40003770097

Maksājuma mērķī jānorāda: SFP2020 DUBULTSPĒLES un/vai SFP2020
INDIVIDUĀLĀS SACENSĪBAS, Vārds, Uzvārds, Dzimšanas gads (Vārds, uzvārds un
dzimšanas gads jānorāda par abiem dalībniekiem pārī)

10. Tiesāšana, diskvalifikācija


Visiem spēlētājiem, kas pieteikušies sacensībām, ir jāievēro sacensību nolikums,
sacensību noteikumi un vispārpieņemtās morāles un ētikas normas.



Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro
sabiedriskās kārtības normas un Nolikuma prasības.



Strīdus situācijas risina sacensību direktors vai sacensību sapulcē norādītā
persona.

11. Apbalvošana


Pirmo trīs vietu ieguvēji dalībnieku/pāri un individuālās sacensībās tiek apbalvoti
ar medaļu un atbalstītāja balvu.



Uzvar tas dalībnieku pāris DUBULTSPĒLĒS/ individuālais dalībnieks
INDIVIDUĀLĀS SACENSĪBĀS, kuram ir vismazāk punktu abu apļu kopvērtējumā!



Dubultspēļu un individuālo sacensību kopvērtējuma pilnā rezultātu tabula tiek
publicēta www.siguldasfutbolgolfaparks.lv sadaļā Sacensības 12.oktobrī.



10. oktobrī starp visiem individuālo sacensību un dubultspēļu dalībniekiem tiek
izlozēta galvenā balva. Piedaloties abās disciplīnās, dalībniekam divkāršojas
iespēja iegūt galveno balvu. Neierodoties uz balvas saņemšanu pēc izlozes
rezultātu paziņošanas, izloze tiek veikta atkārtoti!



Hole in one ieguvēji tiek apbalvoti ar atbalstītāja balvu. Neierodoties uz
apbalvošanu, balva netiek izsniegta.



“Zelta spēriens 13. bedrītē” - hole in one vai tuvākais pirmais spēriens vīriešu un
sieviešu grupā tiek apbalvots ar pārsteiguma balvu no Siguldas futbolgolfa parka.

12. Sacensību īpašie noteikumi











Siguldas futbolgolfa čempionāta katrs posms tiek veidots kā slēgts pasākums
tikai sacensību dalībniekiem un sacensību skatītājiem.
Pieteikums sacensībām ir apliecinājums, ka katrs spēlētājs ir atbildīgs par savu
veselību un drošību. Par nepilngadīgu spēlētāju atbildību uzņemas vecāki vai
pārstāvji.
Pieteikums sacensībām ir apliecinājums, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus
Siguldas futbolgolfa parka teritorijā, parka teritorijas izmantošanas noteikumus
un sacensību nolikumu.
Organizatori un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild
par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem
un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai
pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām
sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem parkā.
Apstiprinot savu vai nepilngadīga bērna dalību sacensībās, spēlētājs, vecāki vai
pārstāvji, atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām
pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma
vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas
ceļā;
Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt
veikta arī filmēšana un fotografēšana no SIA “Impresso”, pasākuma rīkotāja,
pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, kā arī sacensību
rezultātu publicēšana. Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, apmeklējot
pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa
attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, ka viņa
sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un pasākuma rīkotāja vai
citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos. Visas tiesības uz šādiem
materiāliem un tā izmantošanu pieder SIA “Impresso” vai attiecīgi pilnvarotajai







trešajai personai, šādu materiālu SIA “Impresso”, pasākuma rīkotājs vai attiecīgi
pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē
jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī
komerciālos nolūkos bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš
minēto apmeklētājam.
Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai
neievēro šo nolikumu.
Sacensību organizatori patur tiesības mainīt nolikumu un tajā esošo informāciju,
par to iepriekš informējot mājaslapā www.siguldasfutbolgolfaparks.lv sadaļā
Sacensības un facebook lapā: http://www.facebook.com/SiguldasFutbolgolfaParks/
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta.
Sacensību pārcelšanas gadījumā iemaksātā dalības maksa saglabājas.

13. Papildus serviss




Katram sacensību dalībniekam dalības maksā ietilpst ātri pagatavojamā maltīte
(putra) un ūdens.
Sacensību norises vietā darbojas WC, iespēja iegādāties kafiju, saldējumu,
uzkodas.
Veicot iepriekšēju reģistrāciju un dalības maksas apmaksu, dalībniekiem/pāriem
un individuālo sacensību dalībniekiem ir iespēja bez maksas trenēties vai apgūt
futbolgolfa spēli 1 dienu pirms sacensībām (piektdienā) Siguldas futblogolfa
parka norādītajā darba laikā. Pirms treniņa administrācijai jāuzrāda maksājuma
uzdevums par sacensību dalības maksas apmaksu.

14.Informācija


Papildus informācija pa e-pastu: info@impresso.lv vai pa tālr. +371 26022919;
+371 26171222; www.siguldasfutbolgolfaparks.lv

 Jaunākā informācija: http://www.facebook.com/SiguldasFutbolgolfaParks/
15. Sacensību atbalstītāji
SIA Impresso, SIGULDA ADVENTURES, Siguldas novada pašvaldība, Krimuldas
novada dome, Zilver dzērienu darītava.
16. IZMAIŅAS NOLIKUMĀ


Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.
Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

17. SACENSĪBU PROGRAMMA*
10. OKTOBRIS
8:30-9:30 Reģistrācija, iepazīšanās ar trasi
9:30-10:00 Sapulce, sacensību atklāšana
10:00-11:30 Dubultspēles (1. aplis)
11:45-13:15 Dubultspēles (2. aplis)
13:15-13:45 Pārtraukums, sagatavošanās individuālām sacensībām
13:45-15:15 1.aplis (individuālās sacensības)
15:15-15.30 Pārtraukums
15.30-17.00 2.aplis (individuālās sacensības)
17.00-17.30 Rezultātu apkopošana, noslēguma sarunas pie zupas
17:40 Apbalvošana, balvu izloze
* Iespējamas laika korekcijas atkarībā no programmas gaitas

