
   

Sacensību informācija un golfa handikaps (HCP) 

Golfa handicaps (HCP) norāda kāds ir spēlētāja spēles līmenis. Tas nepieciešams, lai varētu 

spēlēt sacensībās, redzēt kā aug spēles līmenis, kā arī dod iespēju kopā sacensties dažāda 

līmeņa spēlētājiem. 

 

Latvijā HCP sistēmu uztur Latvijas golfa federācija – Golfbox HCP un sacensību sistēma.  

HCP maksa gadā bērniem un jauniešiem no 10 – 18 gadu vecumam ir 10,00 eiro. Jaunāki 

spēlētāji (dzimuši no 2011.gada un vēlāk), par HCP nemaksā, bet viņiem ir jāreģistrējas 

Golfbox  sistēmā (lai varētu pieteikties sacensībām!). 

 

Spēlētāja maksimālais HCP ir 54.0. Jo zemāks HCP (mazāks cipars), jo augstāka līmeņa 

spēlētājs. HCP var mainīties (uz augšu vai uz leju) gan sacensībās, gan arī treniņa raundos. 

Tomēr, ja vēlaties treniņa raundu skaitīt HCP izmaiņā, tad tas ir jāpasaka pirms raunda. 

 

Katram spēlētājam ir savs HCP nummurs. Sacensībām spēlētājs reģistrējas atkarībā no 

sacensību nolikuma. RGS sacensībās reģistrācija notiek tikai caur Golfbox sistēmu! 

 

Ja Jums jau ir bijis Golfbox ID, tad: 

- Jums jāreģistrējas un jāmaksā šeit  - 

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=2057#/customer/911/schedule 

(HCP gada uzturēšanas maksa 2021) 

- Jāatjauno savs statuss arī tiem, kuri ir zem 10 gadu vecuma 

 

Ja Jums Golfbox ID nav bijis, tad: 

- Ozo recepcijā jāizpilda Golfbox ID kartīte, pretī saņemot ID nummuru un paroli 

(kuru iespējams nomainīt).  

- Saņemot apstiprinājumu uz norādīto e-pastu, jāreģistrējas šeit: 

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=2057#/customer/911/schedule 

(HCP gada uzturēšanas maksa 2021) 

 

Sacensībām reģistrējas caur Golfbox sistēmu: http://www.lgf.lv/ vai www.ozogolf.lv  

Nospied Golfbox ikonu, ielogojies sistēmā; vai ieejot Turnīru Rezultātu vai Golfbox 

Livescoring sadaļā, var pieteikties turnīriem. Sacensību starta laiki, nolikumi, rezultāti 

redzami Golfbox sacensību sadaļā. HCP izmaiņas vai Jūsu sacensību vēsture redzama 

ielogojoties ar savu ID numuru. Ja spēlējat sacensībās ārzemēs, tad jums noteikti jāreģistrē 

savi raundi un HCP izmaiņas mājas klubā, uzrādot sacensību karti, vai tās kopiju cik vien ātri 

iespējams pēc sacensībām. 

 

RGS sacensību vecuma grupas 2021.gada sezonā 

 

Vecuma grupa Dzimšanas gadi HCP gada maksa Handikapa izmaiņas 

U8 2013-2014 Nav Nē  - spēle no pietuvinātajām 

izsitienu vietām* 

U10 2011-2012 Nav Nē  - spēle no pietuvinātajām 

izsitienu vietām* 

U12 2009-2010 10,00 Jā 

U14 2007-2008 10,00 Jā 

U16 2005-2006 10,00 Jā 

U18 2003-2004 10,00 Jā 

 

*ja spēlē citās sacensībās no izsitiena vietām, tad HCP mainās! 

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=2057#/customer/911/schedule
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=2057#/customer/911/schedule
http://www.lgf.lv/
http://www.ozogolf.lv/

