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Sacensību norise
Sestdiena tiek spēlēti 2 apļi
Spēlētāji tiks dalīti divās grupās
1. Grupa
MPO un Vīrieši + 40
2. Grupa
Sievietes, Amatieri 1 un Amatieri 2
Pirmais aplis
1. Grupai 9Hill- Deviņakalnu disku golfa parks ( https://maps.google.com/?
cid=16297822502410866712&entry=gps )
2. Grupai Laumas disku golfa parks (
https://maps.app.goo.gl/gHy3misxjS6tUHAn8)
Otrais aplis
1. Grupai Laumas disku golfa parks (
https://maps.app.goo.gl/gHy3misxjS6tUHAn8)
2. Grupai 9Hill- Deviņakalnu disku golfa parks ( https://maps.google.com/?
cid=16297822502410866712&entry=gps )
Trešais aplis
Svētdien visi startē 9Hill- Deviņakalnu disku golfa parkā ar golfa startu. 
Balvu fonds
Vīriešu grupa
1. Vieta 360 eiro
2. Vieta 240 eiro
3. Vieta 120 eiro
4. vieta 60 eiro
Ja tiks sasniegts 45 dalībnieki, tad balvu saņems arī 5. vieta un tā par katriem 5 dalībniekiem.
Sieviešu grupa
1. Vieta 100 eiro
2.Vieta 80 eiro
3. Vieta 50 eiro
MP40
1. vieta 100 eiro
2. vieta 80 eiro
3.vieta 50 eiro
MA1
1.vieta- Sponsoru balvas 
2.vieta- Sponsoru balvas 
3.vieta- Sponsoru balvas
4.vieta- Sponsoru balvas
MA2
1.vieta- Sponsoru balvas 
2.vieta- Sponsoru balvas 
3.vieta- Sponsoru balvas
4.vieta- Sponsoru balvas

Spēlētāju pakas Spēlētāji varēs izņemt visas dienas garumā 9Hill- Deviņakalnu disku golfa parkā. 

Pārspēle tiks spēlēta no 3. groza līdz brīdim, kad tiks noskaidrots labāks, kādā no groziem



Dienas plāns

Sestdien
Online sapulce Facebook 9Hill Open profilā 9:00
1. aplis 10:00-13:00
Pusdienu pārtraukums 13:00-15:00
2. Aplis 15:00-18:00
Papildus aktivitātes Deviņakalnu disku golfa parkā 18:00-21:00 
(https://goo.gl/maps/rB95BBVmyayHfp2y5  )  

Svētdiena 
Golf starts 8:00- 16:00 ( Trase slēgt priekš iesildīšanos, iesildīties tikai norādītās zonās)
Papildus aktivitātes no 9:00-16:00 (https://goo.gl/maps/rB95BBVmyayHfp2y5  )  
Apbalvošana 16:20

Svētdien trase slēgta, lai iesildītos no 8:00-16:00. Šī noteikumu neievērošana gadījumā 
diskvalifikācija. 

Iesildīties drīkst šeit https://goo.gl/maps/w92vzJMVsmbAYvYz8
Driving ragne ar tīklu šeit https://goo.gl/maps/SSSTRofGvSBZK9js8
Puttošans grozi pirms starta šeit https://goo.gl/maps/rB95BBVmyayHfp2y5
Info centrs un spēlētāju paku izsniegšanas vieta- https://goo.gl/maps/11dpdMSc4BkyBgr39

Auto stāvvietas 
9Hill- Deviņkalnu disku golfa parkā - https://goo.gl/maps/R7oHv5pZtxfhxeK66 un 
https://goo.gl/maps/5JShEb7F481SXkTu6 un gar ceļu. 
Laumas atpūtas parks - https://maps.app.goo.gl/hANYZYSUpq9S6BiRA

Vietas, kur paēst
Sestdien Laumas disku golfa parkā būs sarūpētas gardas pusdienas šeit 
https://maps.app.goo.gl/csebLn54dR7HBvfk9
Gulaša zupa 3eur
Šmoriņš ar vistas gaļu 4.5 eur

Pannas- https://goo.gl/maps/LKw7irTX2zzVbpiB6
Ķīvīšu krogs https://goo.gl/maps/mkkKxFfamXhgjN2a6

Pasākumi Talsos, ko apmeklēt

Piektdien Riga Reage koncerts (Iejas maksas 10 eiro) 
https://www.facebook.com/munchiestalsi/photos/a.129690336030093/129689489363511
Lokācija Raiņa iela 1, Talsi, Latvija, LV-3201 Talsi, Latvia-3201

Sestdien Tiguļkalna koncerts- bezmaksas
https://visittalsi.com/komponists-raimonds-tiguls-aicina-uz-10-jubilejas-koncertu-tigulkalns/ 
Lokācija https://goo.gl/maps/iZBwhnhGmsutcaof8
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https://goo.gl/maps/rB95BBVmyayHfp2y5
https://goo.gl/maps/iZBwhnhGmsutcaof8
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https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=67.222647381025%2C120.94051217597&fbclid=IwAR1lNwcEEcs6HE8iM8heK8jP13n3bXVZv3XRq1d_fgB-hDnheNoIWsRfOlo
https://www.facebook.com/munchiestalsi/photos/a.129690336030093/129689489363511
https://goo.gl/maps/LKw7irTX2zzVbpiB6
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Grozs Noteikumi 

1 OB labajā un kreisajā pusē atzīmēts ar baltu līniju 

2 OB labajā pusē atzīmēts ar baltu līniju.  

3 Mando koks, kurš jāapspēlē pa labo pusi. Ja spēlētājs apspēlē mando koku pa kreiso 
pusi, tad jādodas uz “dropzone” - atzīmēts ar koka dēlīti netālu no mando koka.  

4 Bunkuru laukums atzīmēts ar baltu līniju. Ja spēlētaja disks atrodas šajā zonā, tad 
spēlētājam jāmet no iepriekšējā metiena vietas un sodu nesaņem.   Ieskrējiena laukums 
atrodas bunkura zonā. 

5 Bunkuru laukums atzīmēts baltu līniju. Ja spēlētaja disks atrodas šajā zonā, tad 
spēlētājam jāmet no iepriekšējā metiena vietas un sodu nesaņem.  Ja spēlētājs izmet 6 
metienus un tie nav nonākuši drošībā, tad 7 metienu spēlētājs met no dropzonas.

6 OB labajā pusē atzīmēts ar baltu līniju. Trīskāršie mando vārti, kuriem jāizmet cauri. Ja 
disks neizlido cauri tad spēlētājs saņēm sodu un dodas uz dropzonu, kas atrodas pirms 
vārtim kreisajā pusē. (Srakans paklājs)  

7 OB labajā pusē atzīmēts ar baltu līniju.  

8 Nav speciāli noteikumi.  

9 OB labajā pusē un aiz groza atzīmēts ar baltu līniju. 

10 Dubultie mando koki starp kuriem jāizmet disks cauri. Ja disks neizlido starp mando 
kokiem vai nonāk OB zonā kreisajā pusē, kas atzīmēta ar baltu līniju, tad spēlētājam 
jādodas uz “dropzone”. Visi nākamie metieni jāspēlē kā parasti OB noteikumi. Ja disks 
nonāk zonā pirms mando kokiem spēlētājs saņem sodu un dodas uz dropzonu

11 Nav speciāli noteikumi.  

12 Mando koks, kurš jāapspēlē pa labo pusi. Ja spēlētājs apspēlē mando koku pa kreiso 
pusi, tad jādodas uz “dropzone” - atzīmēts ar koka dēlīti, kas atrodas kalna augšā.  

13 OB labajā un kreisajā pusē, un aiz groza atzīmēts ar baltu līniju un ar baltu līniju gar ceļu

14 OB kreisajā pusē un aizgroza atzīmēts ar baltu līniju. 

15 Trīškāršie mando vārti, kuriem jāizmet disks cauri. Ja disku aizmet garām vārtiem, tad 
jādodas uz “dropzone”, kas atrodas starp vārtiem, atzīmēta ar koka dēlīti. 

16 OB kreisajā pusē un aiz groza atzīmēts ar baltu līniju. 

17 OB labajā pusē atzīmēts ar baltu līniju. Ja disks nonāk ūdenī ( atzīmēts at baltu līniju) tad
spēlētājs saņem sodu un dodas uz dropzonu, bet ja disks šķērso OB līniju labajā pusē tad
spēle pēc standarta OB noteikumiem. 

18 OB labajā pusē, ja disks ir nolaidies uz ceļa vai aiz tā tad spēlētājs saņem sodu. OB līnija 
atzīmēta ar baltu svītru. 





 



 

































 Laumas 
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1. Grozs- OB ūdens kreisā pusē un pretīm ieskrējiena laukumam
2. Grozs- OB aiz groza
3. Grozs- Nav īpaši noteikumi
4. Grozs- Mando koks jāapsplēle pa labo pusu, dropzona pa labi no mando koka. Ja spēlētājs 

apspēlē mando koku pa nepareizo pusi tad saņem sodu un spēlē no dropzonas.
5. Grozs- OB sala pavidu un OB aiz groza
6. Grozs- OB ūdens kreisajā pusē
7. Grozs- OB ūdens kreisajā pusē un pretīm ieskrējiena laukuma- mežs 
8. Grozs- Hazrds, ja disks atrodas hazrada zonā, tad spēlētajs sodu nesāņem, bet met no 

iepriekšējās metiena vietas. 
9. Grozs- Mando koks jāapspēlē pa labo pusi, drop zona pie Mando koka. Ja spēlētājs apspēlē 

mando koku pa nepareizo pusi tad saņem sodu un spēlē no dropzonas.
10. Grozs- Nav īpaši noteikumi
11. Grozs- OB aizgroza un labajā pusē pie groza. Ja disks nonāk OB tad jāspēlē no dropzonas. 
12. Grozs- Nav īpaši noteikumi
13. Grozs- OB labajā pusē
 13a. Grozs- Nav īpaši noteikumi
14. Grozs- Mando koks jāapspēlē pa labo pusi, dropzona sarkanais starta laukums. OB labajā, 
kreisajā pusē un aiz groza. Ja pirmais meteins nonāk OB, tad saņēm sodu un met no dropzonas 
(sarkanais starts)
15. Grozs- Trīskāršie mando vārti. jāizmet cauri. Ja spēlētājs neizmet cauri vai pirmais metiens 
nonāk OB tad spēlē no dropzonas un saņem sodu.
16.  Grozs- OB aiz groza
17. Grozs- Divi mando koki kuriem jāizmet pa vidu. Ja spēlētājs neizmet cauri vai pirmais 
metiens nonāk OB tad spēlē no dropzonas un saņem sodu.
18. Grozs - OB kreisajā pūsē pie ieskrējiena laukuma

 








































