
1. KOMITEJA 

 
LGF Čempionātu Komiteja (turpmāk - komiteja) ir atbildīga par čempionāta norisi un patur tiesības 
grozīt un mainīt čempionāta noteikumus un nolikumu. Komiteja var iecelt tiesnešus, kuru lēmums par 
Golfa Noteikumiem sacensību laikā ir galīgs.  

 
2. SPĒLĒS FORMĀTS 

Čempionāts tiek spēlēts sitienu spēles (stroke) formātā, 3 sacensību dienu laikā, trīs 18 bedrīšu 
raundos, vecuma grupām U16 U18 un divos raundos vecuma grupām U10 (9+9), U12(9+18) un 
U14(18+18), saskaņā ar Golfa noteikumiem, ko apstiprinājusi R&A Rules Limited, LGF Spēles 
Apstādināšanas Vadlīnijām, LGF Etiķetes Kodeksu, LGF Spēles Ātruma Vadlīnijām, šo Sacensību 
Nolikumu un Komitejas apstiprinātiem laukuma Vietējiem Noteikumiem. Papildus: skatīt: Čempionāta 
Programmu. 

  

Sacensībās piedalīties ļauts tikai Amatieriem statusu pārstāvošiem golferiem. 

Precīzs spēlētāja handikapa indekss, kas apstiprināts sacensību pieteikšanās dienā, tiks izmantots 
visiem nepieciešamajiem sacensību Komitejas mērķiem. Spēlētājiem jānodrošina sava handikapa 
indeksa apstiprinājums, ko izsniegusi sacensību dalībnieka nacionālā golfa savienība vai mājas golfa 
laukums. Komiteja patur tiesības apstiprināt spēlētāja handikapu vai dzimšanas datumu jebkurā laikā- 
pirms turnīra vai tā laikā. 

 
3. ETIĶETE UN APĢĒRBA VADLĪNIJAS 

Spēlētājiem un viņu kedijiem jāievēro mūsdienu golfa apģērba etiķete. Spēlētāji un kediji sacensību 
laikā nedrīkst valkāt vai pārnēsāt apģērbu uz kura atrodas uzraksti, attēli un izšuvumi, kas neatbilst 
golfa etiķetes un pieklājības normām.  

 
Reģistrācija: Spēlētājiem jāierodas un jāsaņem rezultātu kartīte noteiktajā starta vietā vismaz 5 
minūtes pirms sava noteiktā starta laika.  

 
1. Pārkāpums, Tiesnesis attiecīgi brīdinās spēlētāju un informēs par to, ka atkārtota Noteiktā Laika 
Pārkāpuma gadījumā, spēlētājs saņems sodu 

2. Pārkāpums, Viens soda sitiens 

3. Pārkāpums, Divi soda sitieni 

4. Pārkāpums, Disvkalifikācija 

 

4. DALĪBNIEKU SKAITS 

Maksimālais dalībnieku skaits: 144 spēlētāji. Ja pieteikumu skaits pārsniedz 144, spēlētājiem ar lielāko 
handikapu tiks atteikta pietiekšanās. Šo lēmumu pieņems Komiteja. Ja spēlētāju vecuma konkurences 
grupā ir mazāk par 6 spēlētājiem, Komiteja patur tiesības šos spēlētājus pārvietot uz citu vecuma 
grupu.. 

 
5. PIETEIKŠANĀS UN ATTEIKŠANĀS 

 
5.1. Pieteikšanās čempionātam slēdzas 31. jūlijā, plkst. 22:00. Pieteikšanās jāveic tiešsaistē Golfbox. 
Maksājums tiks veikts, izmantojot tiešsaistes bankas maksājumu sistēmu. Spēlētāja pietikšanās būs 
oficiāli saņemta, kad viņa vārds būs ievietots čempionāta spēlētāju sarakstā. Visi pieteikumi ir 
jāapstiprina Komitejai, kas patur tiesības pieņemt vai noraidīt jebkuru pieteikumu, nepamatojot savu 
lēmumu, kas ir galīgs  

 
5.2. Kompensācija pēc atteikšanās. Dalības maksa tiks atmaksāta, ja Komiteja līdz pieteikuma termiņa 
beigām no spēlētāja saņems rakstveida paziņojumu par atteikumu. Dalības maksa tiks atmaksāta arī, 



ja komiteja ir noraidījusi spēlētāja pieteikumu, ja spēlētājs bija atradies rezerves spēlētāju sarakstā un 
nespēlēja, kā arī situācijā, kad spēlētājs izstājas veselības iemeslu dēļ pirms spēles sākšanas 
(nepieciešams ārsta apstiprinājums). 

 
6. TRENĒŠANĀS 

 
Trenēšanās čempionāta laukumā nav atļauta ne pirms sacensības raunda tajā pašā dienā, ne starp 
sacensību raundu izspēles. Izņēmums tiek piemērots gadījumā, kad spēlētājs ir pabeidzis pēdējo 
sacensību raundu un nav pamatotas iespējas, ka spēlētājam varētu vajadzēt piedalīties pārspēlē šī 
čempionāta ietvaros. Bet, ja spēlētājs ir trenējies čempionāta laukumā pēc pēdējā sacensību raunda 
un tam ir jāpiedalās pārspēlē, situācijā vairs nestāsies spēkā aprakstītais izņēmums, jo Noteikumā 5.5 
aprakstītā sodu kārtība tiek uzskatīta par pārāku. 

  

Pārkāpums Divi soda sitieni (Tiek piemēroti spēlētāja pirmajā bedrītē) 

Pārkāpums Diskvalifikācija 

 
7. KEDIJI 

 
Kediji ir atļauti tikai U10 un U12 grupu spēlētājiem. Spēlētājs ir pilnībā atbildīgs par kedija rīcību un 
darbībām. Kedijam, pārkāpjot noteikumus, sacensību nolikumu vai etiķeti, sodu saņem spēlētājs. 
Spēlētāja kedijs nedrīkst būt profesionālis vai ne-amatieris. Kedijs ir jāreģistrē pie startera, un startera 

iedotais marķējums jānēsā sacensību laikā. Kedijs sacensību laikā nedrīkst iet uz grīniem.  

Sods par Nolikuma punkta pārkāpšanu: Divi soda sitieni par katru bedrīti kurā pārkāpums atgadījies. 

 

8. TRANSPORTS 

 
Spēlētājiem spēles laikā jāpārvietojas kājām, ja vien Komiteja nav devusi individuālu atļauju lietot kāda 
veida transportlīdzekli. 

 
Sods par Nolikuma punkta pārkāpšanu: Divi soda sitieni par katru bedrīti kurā pārkāpums atgadījies. 

 
9. GOLFA RATI 

 
Sacensību laikā ir atļauts izmantot ratiņus, lai pārvadātu golfa somu. Motorizēti ratiņi ir atļauti. 
Distance mērītāji atļauti noteiktajos Golfa noteikumu ietvaros (4.3a). 
 
10. SACENSĪBU ATCELŠANA VAI APTURĒŠANA 

 
Komiteja patur tiesības atcelt čempionāta izspēli, apturēt, atlikt vai atcelt  jebkuru sacensību raundu, 
lai sasniegtu godīgu rezultātu un taisnīgu lēmumu. 

 
Signāli spēles apturēšanai:  

• Pārtraukt spēli nekavējoties: Viens ilgstošs taures signāls. 
• Pārtraukt spēli: Atkārtoti trīs īsi secīgi taures signāli.  
• Atsākt spēli: Atkārtoti divi secīgi taures signāli. 

Kamēr spēle ir apturēta, līdz Komitejas tālākai informācijai, jebkāda trenēšanās laukumā ir aizliegta! 

 
11. SPĒLES GAITA 

 
Skatīt LGF Spēles Ātruma Vadlīnijas. 

 



12. REZULTĀTU KARTIŅAS NODOŠANA 

 
Spēlētāja rezultātu kartiņa tiek uzskatīta par oficiāli nodotu Komitejai, kad spēlētājs ir atstājis nozīmēto 
rezultātu pieņemšanas zonu ar abām kājām. 

 

13. STRĪDU IZSKATĪŠANA 

 
Par jebkuru strīdu vai šaubīga situāciju saistībā ar Noteikumiem Komiteja ir jāinformē pēc iespējas 
ātrāk. Sacensības tiks uzskatītas par slēgtām, kad rezultāti oficiāli tiks paziņoti sacensību trešās vai 
otrās dienas beigās un konkrētās konkurences grupas uzvarētājiem būs pasniegtas čempionāta 
trofejas. 

 
14. ANTI-DOPINGS 

 
Pēc dopinga kontroliera izvēles, ikviens spēlētājs var tikt pakļauts dopinga testam. Dopinga kontrole 
tiek veikta saskaņā ar Pasaules Anti-Dopinga Kodeksa noteikumiem. Anti-dopinga kodeksa vadību 
sacensību laikā pārrauga Latvijas Golfa federācija, kas pozitīva testa gadījumā informē visās 
iesaistītajās personas un organizācijas. 

 
15. VIENĀDI REZULTĀTI 

Vienādu rezultātu gadījumā par pirmo vietu pēc trīs vai diviem čempionāta raundiem, uzvarētāju 
noteiks ar pārspēli bedrītēs, kuras izvēlas Komiteja. Par uzvarētāju paziņo spēlētāju, kurš ar mazāko 
sitienu skaitu ir izspēlējis pārspēlei norādīto (-ās) bedrīti (-es). Vienāda rezultāta gadījumā uzvarētājs 
tiek noteikts atkārtoti izspēlējot noteiktās bedrītes vai citas Komitejas izvēlētas bedrītes. Vienādu 
rezultātu gadījumā par otro vai trešo vietu pēc trim vai diviem raundiem, vietas tiks 
sadalītas, pamatojoties uz pēdējās spēles dienas savstarpēji labāko pēdējā raunda izspēli, tad pēdējo 
9, 6, 3 bedrīšu un 18. bedrītes rezultātiem. Ja nepieciešams, tiks izmantota 9 bedrīšu atskaites sistēma 
atsaucoties arī uz pirmo raundu. 

 
16. ATBILDĪBA 

 
Piesakoties un piedaloties sacensībās, spēlētājs/ spēlētāja pārstāvis piekrīt tam, ka golfa spēlē ir 
zināms risks, un uzņemas personisku un ekskluzīvu atbildību par visiem šādiem riskiem, kā arī piekrīt, 
ka personas dati tiek apstrādāti sacensību laikā un pēc tām, jebkura veida video vai foto attēlus var 
izmantot publicitātes vajadzībām. 


