
„UFO TŪRE” 2019 

NOLIKUMS 

 

1. Sacensību mērķi: 

• Veicināt veselīgu dzīvesveidu, lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku; 

• Veicināt plašam cilvēku lokam pieejamas disku golfa sacensības Latvijā, kuru galvenais 

mērķis ir popularizēt šo sporta veidu; 

• Iesaistīt sacensībās maksimāli daudz dalībnieku, tā realizējot mērķi par veselīga un 

aktīva dzīvesveida popularizēšanu; 

2. Vadība: 

“UFO TŪRI” rīko SIA “UFOGOLF Latvija”, sadarbībā ar biedrību “Disku golfa klubs “UFOGOLF”” 

(turpmāk tekstā – Organizatori). 

3. Sacensības: 

“UFO TŪRE” ir vietēja mēroga atraktīvas sacensības, kas ietver disku golfa spēli. Sacensības 

notiek brīvā dabā. 

Trase ir marķēta visā tās garumā. 

4. Norises vieta un laiks: 

“UFO TŪRE” notiek no 2019. gada 30. marta līdz 26. oktobrim, dažādos disku golfa laukumos 

Latvijā: 

• 30. marts - Rīga 

• 20. aprīlis - Vilce 

• 25. maijs - Liepāja 

• 22. jūnijs - Odziena 

• 13. jūlijs - Balvi 

• 31. augusts - Alūksne 

• 28. septembris - Cēsis  

• 26. oktobris – Rīga (fināls) 

Vairāk informācija par precīzu disku golfa laukuma atrašanos meklējiet mājas lapā 

www.ufogolf.lv un Facebook pie pasākumiem. 

Sacensību programma: 

Ierašanās un reģistrācija individ. dalībniekiem:          10:00 -10:45 

Spēlētāju sadalīšana pa grupām:                                   10:50 

Starts pirmajam aplim:                                                    11:00 

Pārtraukums:            12:00 

Starts otrajam aplim:           13:00 

Apbalvošana:                                                                     15:00 

* Sacensību programma var tikt mainīta, atkarībā no dalībnieku skaita.  

5.  Distance: 

Sacensības notiek marķētās trasēs; 



Trasēs atrodas vismaz 9 disku golfa grozi. 

Paredzētais laiks trases veikšanai ātrākajām dalībnieku grupām ir mazāk kā 40 minūtes. 

Dalībniekiem strikti jāievēro disku golfa spēles noteikumi, ar kuriem var iepazīties LDGF mājas 

lapā www.ldgf.lv 

6. Dalībnieki: 

Sacensības notiek ar grupu sadalījumu: 

• Vīrieši, kas māk spēlēt 

• Vīrieši, kuri mācās spēlēt 

• Sievietes, kuras māk spēlēt 

• Sievietes, kuras mācās 

• Jaunieši (līdz 15 g.v.) 

Personīgi parakstoties Dalībnieka Reģistrācijas anketā, dalībnieks apliecina, ka: 

• piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot visus disku golfa 

noteikumus; 

• apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo 

traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai 

pārslodzes dēļ; 

• viņš/-a pilnībā uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli un tas ir atbilstošs 

sacensību distances veikšanai; 

• viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam un apņemas to ievērot. 

Ar parakstu dalībnieka reģistrācijas anketā dalībnieks piešķir Organizatoram tiesības pašam 

vai, pilnvarojot trešās personas, uzņemt dalībnieku fotogrāfijas, video un citus skaņu un 

vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par dalībnieku 

teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi, cita starpā, saprotamas 

tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst 

informāciju par dalībniekam. Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir 

tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Organizatoram ir 

tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās. 

Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām 

fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Organizatoram. 

7. Reģistrācija: 

Sacensībām var pieteikties internetā – www.discgolfmetrix.com vai sacensību dienā uz vietas. 

Dalības maksa tiek noteikta: 

10 eur, atlaides nav paredzētas un nav. 

Dalības maksu noteikumi: 

Dalības maksa jāapmaksā uz vietas reģistrēšanās brīdī. 

Vērtēšana un apbalvošana: 

Par sacensību uzvarētājiem kļūst dalībnieki, kuri veikuši distanci ar vismazāk metieniem. 

Uzvarētāji saņem trofejas un dāvanas no sacensību atbalstītājiem. Katrā posmā balvas būs 

atšķirīgas! 

 



Fināla sacensībās dalībnieki, kas piedalījušies vismaz 4 posmos jeb 50% no sacensībām, pēc 

saņemtajām vietām papildus trofejām saņems naudas balvas: 

VIETA  Vīrieši 801+ Vīrieši 800- Sievietes 650+ Sievietes 649- 

1.vieta  50  50  50  50 

2.vieta  40  40  40  40 

3.vieta  30  30  30  30 

4.vieta  20  20  20  20 

5.vieta  10  10  10  10 

 

8. Diskvalifikācija: 

Par jebkādu nesportisku, rupju izturēšanos vai krāpniecisku darbību; 

Par trases neveikšanu pilnā garumā. 

*Lai izvairītos no šādiem sodiem, vēlams ievērot LDGF disku golfa spēles noteikumus. 

9. Obligātais ekipējums: 

Obligātā ekipējuma nav. Ja nav spēles inventāra, tad sacensību organizators iedod nomas 

inventāru. Tiek rekomendēts laika apstākļiem atbilstošs apģērbs. 

10. Sacensību rīkotāju kontaktinformācija: 

Agnis Vītols, sacensību direktors, m. +371 29107744, agnis@ufogolf.lv 

Andris Mošenkovs, projektu vadītājs, m. +371 2665006, andris@ufogolf.lv 

Sacensību rezultāti un reģistrēšanās https://discgolfmetrix.com 

 

Sacensību atbalstītāji: 

                     

 

 

 

               


