2017.gada Latvijas kausa izcīņas sacensību nolikums minigolfā
Sacensības organizē LMKA. Sacensības notiek pēc WMF un LMKA minigolfa
sacensību noteikumiem.
Sacensību vieta
Sacensības notiek 5 posmos :
1. Saldus (E)
18.06. Visi dalībnieki spēlē 6 (4+2) apļus.
2. Liepāja (E)
9.07. Latvijas individuālais čempionāts.
3. Valmiera (E) 23.07. Visi dalībnieki spēlē 6 (4+2) apļus.
4. Rīga (E)
27.08.
5. Liepāja OC(E) 30.09. LK noslēgums.
Sacensību sākums plkst.10.
Dalībnieki. Visiem dalībniekiem E klasē spēlētāja licence obligāta.
Vīrieši individuāli, E klase
Sievietes individuāli, E klase
Juniori (zēni, dzim.1997.-2001.g.)
Juniori (meitenes, dzim. 1997.-2001.g.)
Jaunieši (zēni, dzim. 2002.g. un jaunāki)
Jaunieši (meitenes, dzim. 2002.g. un jaunākas)
Seniori (dzim. 1971.g. un vecāki)
Seniores (dzim. 1971.g. un vecākas)
Dalībnieki sacensībās startē sporta tērpos un sporta apavos vai sporta sandalēs.
Pieteikšanās 20.05, 18.06, 2.07, 23.07 un 1.09 līdz plkst. 18 sacensību vietā vai uz
e-pastu inese@minigolfs.lv.
Dalības maksa licencētiem spēlētājiem katrā sacensību posmā pieaugušo klasēs 5
eiro junioru klasēs 2 eiro. Piesakoties sacensību dienā, dalības maksa attiecīgi 6 eiro
un 3 eiro.
Sacensību norise:
E klases spēlētāji un seniori spēlē 4 apļus, pēc kuriem labākie 50% (vismaz 12
spēlētāji) izspēlē vēl vienu fināla apli. Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu
skaits ar pēdējo finālistu, tad tie visi piedalās fināla apļa izspēlē.
Juniori, zēni un meitenes spēlē 4 apļus.
Lietus gadījumā sacensību gaitu nosaka galvenais tiesnesis. Ja stipra lietus
gadījumā sacensības nav iespējams turpināt, tad sacensības uzskata par notikušām,
ja visi dalībnieki ir izspēlējuši vismaz divus apļus.
Treniņi licencētiem spēlētājiem attiecīgajos laukumos trīs dienas pirms sacensībām,
uzrādot spēlētāja licenci, ir bezmaksas.
Vērtējums
Sacensību posmos visi sacensību dalībnieki spēlē apvienotajā klasē.
Ja spēlētājiem ir vienāds punktu skaits 1.-3.vietai, tad notiek pārspēle, sākot no
1.laukuma, līdz rezultāts spēlētājiem atšķiras.

Pārējās vietas nosaka pēc labākā un sliktākā apļa rezultātu starpības, t.i., augstāku
vietu ieņem tas, kuram šī starpība ir mazāka. Ja šis skaitlis ir vienāds, tad salīdzina
starpību starp otro labāko un otro sliktāko apļa rezultātu u.t.t.
Latvijas kausu un medaļas individuālajā vērtējumā izcīna dalībnieki (vīrieši un
sievietes) E klasē, kas visos sacensību posmos kopā ir ieguvuši visvairāk reitinga
punktu. Reitinga punktus iegūst tikai licencēti spēlētāji. No 5 posmiem individuālajā
vērtējumā tiek ieskaitīti 4 labākie rezultāti. Pārējās klasēs dalībnieki izcīna medaļas
un piemiņas veltes.
No balvu fonda 20 % paliek sacensību organizēšanai, 80% sadala uzvarētājiem
atkarībā no dalībnieku skaita.
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