“Chilli DoubleUp līga”
sacensību nolikums

1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Popularizēt disku golfu.
1.2. Rīkot sacensības, kuras būtu interesantas visu līmeņu spēlētājiem, un kuras dotu iespēju
par godalgām cīnīties ar sev līdzīga līmeņa spēlētājiem.
1.3. Radīt uz izaugsmi vērstas sacensības, kas motivētu spēlētājus attīstīt savu spēlēs kvalitāti.
1.4. Palielināt LDGF reitingu LDGF reģistrētajiem spēlētajiem

2. Vadība
2.1. Sacensības rīko Chilli disc golf Latvia.
2.2. Sacensību rīkotājs:
2.2.1. Fiksē noteikumu, nolikuma un citu pārkāpumu gadījumus. Piedalās lēmuma par
soda mēra piemērošanu pieņemšanā;
2.2.2. Apstiprina dalībnieku sastāvu un rezultātus.

3. Sacensību vieta un laiks
3.1. Sacensības norisinās katru otro nedēļu, sākot ar 19. maiju līdz 20. septembrim (10 posmi)
3.1.1. Kur pēdējais 10. posms ir Fināla posms ar 2 apļiem 20. septembrī!
3.2. Sacensības norisinās Ufogolf DiscGolfPark 19 grozu laukumā Rīgā, Mežaparkā.
3.3. Precīza sacensību programma tiks publicēta mājas lapā
https://www.facebook.com/diskgolfs/

4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās drīkst piedalīties jebkurš.
4.2. DoubleUp sacensībās dalībnieki startē četrās divīzijās/līgās:
4.2.1. Akmens (discgolfmetrix.com reitings līdz 700)
4.2.2. Bronzas (discgolfmetrix.com reitings 701-800)
4.2.3. Sudraba (discgolfmetrix.com reitings 801-870)
4.2.4. Zelta (discgolfmetrix.com reitings vairāk par 871+)
4.4. Maksimālais dalībnieku skaits, kuri var piedalīties sacensībās, ir 76.

5. Sacensību sistēma
5.1. Visi dalībnieki izspēlē 1 apli.
5.2. Sacensībās visi dalībnieki tiek ielozēti starta grupās pa 4 (nepieciešamības gadījomus pa 3)
pēc spēlētāju dgmtrx.com reitinga neatkarīgi no spēlētāja līgas. Grupas tiek sadalītas tā, lai
spēlētaju reitingi grupā būtu pēc iespējas blīvāki.
5.3. Sacensības visi spēlētāji sāk spēlēt gan vienlaicīgi, katra starta grupa no sava celiņa, gan
novēlināti, ja 4 cilveku grupa piesaka sev atsevišķu startu, sazinoties ar turnīra direktoru. (tādā
gadījumā šie spēlētāji cīnas par balvu savā starpā)
5.4. Ja pēc nospēlēta apļa, labāko rezultātu ieguvēji, kas cīnās par dāvanu kartēm, nav
nosakāmi dēļ vienāda rezultāta, tad starp šiem spēlētajiem tiek spēlēts nāves mačs celiņos 1.,
2., 3., 4., 5., līdz ir noskaidrots nāves mača uzvarētājs.
5.5. Ja nāves mača uzvarētājs nav noskaidrots līdz 5. grozam, tad tiek izspēlēts tuvākais
piemetiens uz 6. grozu no turnīra direktora norādītas izmetiena vietas. Spēlētājs, kura disks pēc
nozemēšanās atrodas vistuvāk 6. grozam, ir uzvarētājs.

6. Sacensību noteikumi
6.1. Sacensības notiek saskaņā ar PDGA noteikumiem.
6.2. Par sacensību noteikumu ievērošanu ir atbildīgs katrs spēlētājs personīgi (saskaņā ar
PDGA noteikumiem). Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savu veselību un drošību.
6.3. Sacensību vadību un strīdus situāciju risināšanu uzņemas DoubleUp sacensību
organizators “Chilli disc golf Latvia”

7. Pieteikšanās
7.1. Dalība sacensībām jāpiesaka iepriekš vietnē https://discgolfmetrix.com, reģistrācija atveras
trešdienā 9:00 dienu pēc iepriekšējā posma.
7.2. Veicot reģistrāciju, dalībniekam jāveic dalības iemaksu Biedrības Chilli Disc Golf Latvia
(Reģ.nr. 50008275011) kontā:
LV63HABA0551045004167, maksājuma mērķī norādot
DU#(posma numuru) “Vārds Uzvārds”.
7.3. Pārskaitījumam jābūt biedrības kontā ne vēlāk kā 1 nedēļu pēc spēlētāja reģistrēšanās, bet
ne vēlāk, kā dienu pirms sacensībām.
7.4. Pieteikšanās sacensībām tiek slēgta dienu pirms sacensībam plkts. 23:59.
7.4.1. Brīdi, kad sacensībām pieteikušies vairāk kā 76 dalībnieki, pirmie 76 dalībnieki tiek ielikti
reģistrēto spēlētāju sarakstā, bet pārējie tiek ievietoti gaidītāju rindā.
7.4.2. Ja kāds dalībnieks atsauks savu reģistrāciju no turnīra, brīvā vieta tiks aizpildīta
ar pirmo dalībnieku no gaidītāju rindas.
7.4.3. Visiem reģistrētajiem spēlētājiem dalības maksa ir jāsamaksā ne vēlāk kā dienu pirms
sacensībām plkts. 23:59 . Ja spēlētājs dalības maksu nebūs samaksājis, tas tiks izņemts
no sacensību dalībnieku saraksta.

8. Finansiālie nosacījumi
8.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz sacensību dalībnieks.
8.2. Spēlētāja dalības maksa sacensībās ir 5 EUR.
8.3. Sacensību dalības maksas izlietojums:
8.3.1. Maksā par UFOGOLF laukuma izmantošanu
8.3.2. Balvās posma uzvarētājiem CDG dāvanu karšu formā

8.3.3. Blavu fonda uzkrājumā kopvērtējuma uzvarētājiem
8.3.3. Ar organizēšanu saistītajie izdevumi (transporta, drukas, publikāciju, uc. izdevumi)
8.3.4. turnīra direktora un pasākuma vadītāja samaksa
8.3.5. Maksā par LDGF reitinga uzskaiti

9. Strīdu situāciju izskatīšana
9.1. Visiem spēlētājiem, kas pieteikušies sacensībām, ir jāievēro sacensību nolikums,
sacensību noteikumi, Ētikas kodekss un vispārpieņemtās morāles normas.
9.2. Strīdus situāciju izskatīšana notiek saskaņā ar Chilli Disc Golf Latvia valdes lēmumu..

10. Apbalvošana
10.1. Katrā posmā visi labākie spēlētaji pēc rezultāta savā spēlētāju grupā tiek apbalvoti ar Chilli
Disc Golf dāvanu kartēm 10.00EUR (desmit eiro) vērtībā
10.2. Visi DoubleUP sacensību dalībnieki sacenšas Kopvērtējuma ieskaitē
10.2.1. Kovērtējumā tiks apbalvoti katras līgas labākie spēlētāji pēc kopējā rezultāta
10.2.2. Kopvērtējuma ieskaitē tiek ņemti katra spēlētāja 7 vislabāk nospēlētie apļi pēc rezultāta.
- Spēlētājs sacenšas līgā, kurā to ieliek Turnīra direktors, balsoties uzspēlētaja DGMTRX
reitingu pirmajos DoubleUP posmos un Spēlētaja tā brīža reitinga, tā lai būtu godīga
konkurence.
- Spēlētājs kopvērtējumā var sacensīties līgā, kura nav zemāka par iepriekšējā sezonā
pārstāvēto līgu.
- Ja spēlētājs startējis DoubleUP sacensībās iepriekšējā gadā un uzvarējis kādā no līgām,
tam ir jāsartē augstākā līgā.
- Ja pretendents uz līgas uzvaru kopvērtējumā kādā no līgām nav nospēlējis vismaz 7
apļus, tad par uzvaru līgā cīnas spēlētāji ar visvairāk nospēlētajiem posmiem šajā līgā. Ja
ir tikai viens, kuram ir visvairāk nospēlētie posmi, tad šis spēlētājs tiek pasludināts par šīs
Līgas karali.
- Viens spēlētājs nevar pretendēt uz kopvērtējuma uzvaru divās dažādās līgās
10.2.3. Balvu fonds kopvērtējuma apbalvošanai ir atkarīgs no kopējā spēlētāju skaita šajā
sacensību seriālā.

11. Saziņa ar rīkotājiem
11.1. Chilli disc golf Latvia (valde@chillidiscgolf.lv), Double Up sacensību disku golfā
organizators

