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LATVIJAS KAUSA DISKU GOLFĀ 2019 
NOLIKUMS 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
1.1. Popularizēt disku golfu. 
1.2. Pulcēt Latvijas disku golfa spēlētājus vienotā sacensību sistēmā. 
1.3. Noskaidrot Latvijas meistarīgākos spēlētājus. 
1.4. Spēlētāju atlase Latvijas izlasei. 

2. VADĪBA 
2.1. Sacensības rīko Latvijas Disku golfa federācija (turpmāk tekstā - LDGF). 
2.2. Latvijas Kausu disku golfā vada sacensību sērijas direktors – Gunārs          

Grundmanis. 
2.3. Katra posma sacensībām LDGF nozīmē atsevišķu sacensību direktoru. 
2.4. Sacensību direktors: 

2.4.1. Fiksē noteikumu, nolikuma un citus pārkāpumus. Piedalās lēmuma par         
soda mēra piemērošanu pieņemšanā; 

2.4.2. Apstiprina dalībnieku sastāvu. 
3. SACENSĪBU SISTĒMA 

3.1. Latvijas Kauss disku golfā (turpmāk - “Kauss”) sastāv no sešām atsevišķām           
vienas dienas sacensībām, kurās dalībnieki cīnās par pēc iespējas labāku          
rezultātu, kas nodrošina lielāku iegūstamo punktu skaitu.  

3.2. Kausa kopvērtējumā vērā tiek ņemti katra spēlētāja četri labākie posmi,          
vērtējot pēc iegūtā punktu daudzuma. 

3.3. Kausa kopvērtējuma uzvarētājs kļūst par Latvijas Kausa disku golfā ieguvēju. 
3.4. Ja kādās no sacensībām pēc visu paredzēto apļu nospēlēšanas pirmo trīs           

vietu ieguvēju rezultāti ir vienādi, tad starp spēlētājiem ar vienādu punktu           
skaitu tiek izspēlēts “nāves mačs” (lai noskaidrotu labāko, spēlētāji izspēlē          
celiņus, līdz atšķirīgs punktu skaits celiņā kādu no spēlētājiem izvirza vadībā).           
Grozus, uz kuriem tiks izspēlēts nāves mačs, pirms katrām sacensībām          
nosaka sacensību organizētājs.  

 



 

3.5. Ja Kausa kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēji nav nosakāmi vienāda          
rezultāta dēļ (ņemot vērā trīs labākos posmus), tad neizšķirtu izvērtē šādi: 

3.5.1. Uzvar spēlētājs, kuram ir augstāka, kādā no posmiem sasniegtā, augstākā          
vieta. Ja tās ir vienādas, tad – otrā augstākā; ja vienādas – trešā. Ja top 3                
vietas ir vienādas, tad vietu sadalījumu nosaka atbilstoši zemāk         
minētajiem nosacījumiem.  

3.5.2. Ja divu vai vairāk spēlētāju starpā ir neizšķirts, tad posmos, kuros           
piedalījušies visi spēlētāji, 1 punktu piešķir spēlētājam, kurš ieņēmis         
augstāku vietu. Spēlētājs, kurš ieguvis vairāk punktu, ieņem augstāku         
vietu. Ja šādi noskaidrojas divi spēlētāji ar vienādu punktu skaitu, tad           
izmanto šajā punktā aprakstīto algoritmu šo spēlētāju starpā. 

3.5.3. Ja joprojām ir neizšķirts, tad tiek ņemts vērā ceturtā labākā posma           
rezultāts ar nosacījumu, ka visi spēlētāji, kuriem ir vienāds rezultāts, ir           
piedalījušies visos četros posmos. 

3.5.4. Ja joprojām ir neizšķirts, spēlē “nāves maču” (sudden death) līdz pirmajai           
rezultāta starpībai. Pirmā celiņa spēlētāju secība tiek lozēta, pārējos         
celiņus – sāk pamīšus. 

3.5.5. Ja ‘nāves mačs’ nav iespējams, tad vietu sadalījumu nosaka pēc Latvijas           
disku golfa reitinga – spēlētājs ar lielāku reitingu ieņem augstāku vietu. 

4. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS 
4.1. Sacensību kalendārs: 

● 1. posms – 13. aprīlis, „Ufogolf”, Mežaparks, Rīga 
● 2. posms – 25. maijs, „Ērgļu gaisa spēku trase”, Ērgļi 
● 3. posms – 22. jūnijs, „Ērgļu skolas trase”, Ērgļi 
● 4. posms – 20. jūlijs, “Deviņkalnu Disku golfa parks”, Talsi  
● 5. posms – 24. augusts “Disku golfa parks Laumas”, Īves pag., Talsu nov. 
● 6. posms – 7. septembris, Staru mototrase, Daukstu pag., Gulbenes nov. 

4.2. Precīza katra posma programma tiek publicēta mājas lapā www.ldgf.lv. 
5. DALĪBNIEKI 

5.1. Sacensībās drīkst piedalīties jebkuras valsts pārstāvji, ja tie ir reģistrējušies          
LDGF, taču ieskaites punktus cīņā par Kausa ieguvēja titulu saņem tikai           
Latvijas Republikas pilsoņi, kā arī personas, kas dzīvo vai ilgstoši (vairāk par            
6 mēnešiem) uzturas Latvijā.  

5.2. Ja pieteikušies vairāk kā maksimāli iespējamais spēlētāju skaits, tad         
priekšroka tiek dota Latvijas spēlētājiem. Maksimālais dalībnieku skaits tiek         
noteikts katram posmam atsevišķi, par to paziņojot pie sacensību reģistrācijas          
izsludināšanas.  



 

5.3. Sacensību dalībnieki ir apstiprinātie spēlētāji, LDGF amatpersonas, kā arī         
sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību direktors. 

5.4. Kausa posmos spēlētāji startē piecās divīzijās:  
● Vīriešu divīzija – vīrieši; 
● Sieviešu divīzija – sievietes; 
● Vīriešu, vecāku par 40 gadiem, divīzija - vīrieši 40+ (spēlētāji, kuri dzimuši            

pirms 01.01.1980) 
● U15 divīzija - spēlētāji, kuri dzimuši pēc 01.01.2004. 
● U18 divīzija - spēlētāji, kuri dzimuši pēc 01.01.2001. 

5.5. Ja U18 divīzijā uz Kausa posmu nepiereģistrējas vismaz 5 dalībnieki, tad tie            
atbilstoši dzimumam tiek pārnesti uz vīriešu un sieviešu divīzijām. 

6. PUNKTU SISTĒMA 
6.1. Katrā divīzijā punkti tiek piešķirti atsevišķi. 
6.2. Sacensībās, kurās piedalās arī ārzemju sportisti, punktus aprēķina tikai         

Kausa kritērijiem atbilstošo dalībnieku starpā.  
6.3. Katrās posmā 1. vieta saņem 100 punktus; 2. – 95; 3. – 91; 4. – 88; 5. – 85. 
6.4. Par sesto un zemāku vietu punktus aprēķina pēc formulas: 
ienas dienas sacensībās  pV :  = n−4

85 (n−v+1)*  

p – iegūstamo punktu daudzums, noapaļots līdz veseliem skaitļiem 
n – dalībnieku skaits divīzijā 
v – ieņemtā vieta divīzijā (Arī pēdējās vietas ieguvējs saņem punktu(s)) 

7. SACENSĪBU NOTEIKUMI 
7.1. Sacensības notiek saskaņā ar PDGA noteikumiem. 
7.2. Katra posma formāts var atšķirties, un tas tiks izziņots reizē ar pieteikšanos            

katram posmam. 
7.3. Par sacensību noteikumu ievērošanu ir atbildīgs katrs spēlētājs personīgi         

(saskaņā ar PDGA noteikumiem). Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savu          
veselību un drošību. 

7.4. Katra posma vadību un strīdus situāciju risināšanu uzņemas konkrētā posma          
sacensību direktors. 

8. PIETEIKŠANĀS 
8.1. Dalība katram posmam jāpiesaka iepriekš vietnē https://discgolfmetrix.com. 
8.2. Pieteikšanās katram Kausa posmam norisinās divās fāzēs: 

8.2.1. Pirms reģistrēšanas atvēršanas sacensību reģistrēto spēlētāju sarakstā       
tiek ievietoti visi sezonas karšu īpašnieki. Pirmās fāzes laikā tiem ir           
jāapstiprina sava dalība Kausa posmā. Ja dalība netiks apstiprināta,         
dalībnieks tiks izņemts no reģistrēto spēlētāju saraksta. 

https://discgolfmetrix.com/


 

8.2.2. Pirmajā fāzē drīkst pieteikties tie spēlētāji, kuriem uz reģistrēšanās         
atvēršanas brīdi LDGF reitings ir vismaz 100 punkti. 

8.2.3. Ja pirmajā fāzē ir pieteicies kāds spēlētājs, kas neatbilst punktā 8.2.1.           
minētajiem kritērijiem, tad pirms otrās fāzes sākuma šie spēlētāji tiek dzēsti           
no reģistrēto spēlētāju saraksta. Šiem spēlētajiem pieteikšanās jāveic atkāroti         
tiem paredzētajā fāzē. 

8.2.4. Otrajā fāzē var pieteikties visi spēlētāji bez ierobežojumiem. 
8.3. Ja sacensībās pieteikušies vairāk spēlētāji, kā atvēlēto vietu skaits, tad          

priekšroka tiek dota tiem spēlētājiem, kuri ātrāk pieteikušies. 
8.4. Ja spēlētājs ir pieteicies sacensībām, bet tomēr tajās nepiedalīsies, tad sava           

dalība ir jāatsauc ne vēlāk kā 3 dienas pirms sacensību sākuma. Ja dalība             
netiek laicīgi atsaukta, tad LDGF patur tiesības piemērot 5 EUR soda naudu            
par papildus neparedzētiem darbiem turnīra organizēšanā, kas jāsamaksā        
līdz nākošajām LDGF sacensībām. 

8.5. Precīza informācija par pieteikšanos tiek publicēta mājas lapā www.ldgf.lv. 
9. FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI 

9.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz sacensību         
dalībnieks.  

9.2. Ja spēlētājs nav piedalījies nevienās LDGF rīkotās sacensībās, tad dalība          
konkrētājā Kausa posmā ir bez maksas. Jāņem vērā, ka nākošais Kausa           
posms jau būs par maksu. 

9.3. Sezonas karta nodrošina tiesības startēt visos Kausa posmos. Sezonas         
kartes cena ir: 

● pieaugušajiem - 70 EUR; 
● U18 - 40 EUR; 
● U15 - 20 EUR 

9.4. Standarta dalības maksa par vienu Kausa posmu ir: 
● pieaugušajiem - 15 EUR; 
● U18 - 10 EUR; 
● U15 - 5 EUR. 

9.5. Ja dalības maksa tiek maksāta tikai sacensību nedēļā, tad tiek piemērota           
paaugstināta dalības maksa: 

● pieaugušajiem - 20 EUR; 
● U18 - 15 EUR; 
● U15 - 10 EUR. 

9.6. Lai spēlētāju pielaistu sacensībām, dalības maksa un visas LDGF         
piespriestās soda naudas jāieskaita LDGF bankas kontā ne vēlāk kā divas           
dienas pirms sacensību dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ to nav iespējams           
izdarīt, tad noteikti nepieciešams sazināties ar scensību sērijas direktoru. 



 

10.STRĪDUS SITUĀCIJU IZSKATĪŠANA 
10.1. Visiem spēlētājiem, kas pieteikušies sacensībām, ir jāievēro sacensību        

nolikums, sacensību noteikumi, LDGF Spēlētāja ētikas kodekss un        
vispārpieņemtās morāles normas. 

10.2. Strīdus situāciju izskatīšana notiek saskaņā ar Sacensību disciplinārās        
komisijas reglamenta noteikumiem. 

11.APBALVOŠANA 
11.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrās sacensībās katrā divīzijā tiek apbalvoti ar           

trofeju. 
11.2. Pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtējumā katrā divīzijā tiek apbalvoti ar trofeju. 

12.Saziņa ar rīkotājiem 
12.1. Gunārs Grundmanis (gunars.grundmanis@gmail.com), Latvijas Kausa disku      

golfā direktors. 


