LRTM 2021

Jaunā tūres dalībnieka
Rokasgrāmata

Kas ir LRTM?
LRTM dibināts 2020. gadā, lai veicinātu un popularizētu sportisku un azartisku
golfu Dāmu vidū
LRTM organizē iknedēļas tūres posmus, kuru ietvaros ir iespējams izcīnīt uzvaru,
kopvērtējuma punktus un pilnveidot savu spēli labā kompānijā
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LRTM piedāvā un organizē dažāda veida Golfa izbraucienus, apmācības un
interesantus pasākumus, kā arī lutina savas Dāmas ar LRTM noderīgiem golfa
aksesuāriem par patīkamām cenām
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Kāpēc Tu gribētu spēlēt LRTM tūrē?
Jo Tev patīk spelēt golfu ar tādām pašām skaistām, gudrām un azartiskām
dāmām, un būt daļai no izcilas Dāmu golfa komūnas
Jo Tev patīk izaicinājumi, gūt baudu no saviem panākumiem, pilnveidot savu spēli
un vinnēt
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Jo Tu lutini un mīli sevi, saņemot dāvanas un speciālus piedāvājumus no LRTM
posmu sponsoriem
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Noderīgā informācija
Daudz teksta, bet kārtībai: Nolikums, kur atradīsiet visu nepieciešamo informāciju
(https://www.milgravis.com/rtm-damas/)
Dažreiz pilns, bet palīdz saplānot laiku: 2021. gada posmu Kalendārs
(https://www.milgravis.com/damas/)
Dažreiz sarežģīti, bet atvieglo mūsu dzīvi: Tehnoloģijas, ko izmantojam:
1) WhatsApp grupa - visa komunikācija;
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2) Golfbox - pieteikšanai posmam un rezultātu ievadīšanai;
3) Gamebook - rezultātu ievadīšani.
Dažreiz par daudz, bet palīdz būt Up-To-Date: Sociālie tīkli sekošanai:
1) Facebook (https://www.facebook.com/RaceToMilgravis);
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2) Instagram (https://www.instagram.com/racetomilgravis/).

Rokasgrāmata
2021

Kā pieteikties LRTM tūrei?
Kā pieteikties LRTM tūrei?
1.

Piesakies caur Golfbox vai sakomunicē ar kādu no LRTM komandas, ko pazīsti
labāk. Kontaktus atradīsim, LRTM komūnai Tevi pievienosim paši;

2.

Iepriekšējā vakarā pirms sacensību dienas plkst 18:30 sagaidi e-pastu par Tee
Time un Tiekamies uz pirmā Tee!

Dalības maksa:
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1.

20 EUR + green fee (ja nav sezonas kartes);

2.

40 EUR gada licences maksa (maksā no 2. spēles reizes).

Lejupielādē Gamebook aplikāciju (App Store vai Google Play) un izveido lietotāja proﬁlu
un atjauno savu HCP sacensības dienā pēc Golfbox datiem;

NB: Spēles max HCP 21.9, bet Tevi tas nebiedē, ja pašai pagaidām neatbilst, Tu esi
gatava izacinājumam un baudpilnam tūres ceļojumam!
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Posma laikā ...
Rezultātu ievadīšana (divās sistēmas, lai savā starpā pārbaudītu rezultātus, noslēgut
spēli un iesniegtu rezultātus):
1.

E-pastā kopā ar informāciju par Tee Time saņemsi saiti uz Golfbox rezultātu
ievadīšanai, piem., Enter scores here: https://s.golfbox.dk/XXXXXXX;

2.

Gamebook tiks izveidota spēle, kurai varēsi pievienoties un ievadīt rezultātus;

3.

Pirms spēles sākuma ﬂaitā visi sadala, kura Dāma ievada rezultātus Golfbox
un Gamebook.
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Spēles ātrums: MAX 4 stundas! Spēlējam READY Golf (sit pirmā tā, kura ir gatava).
GALVENAIS: Baudām kompāniju, ņemam līdzi mīļākos Birdie dzērienus, esam
godīgas un pieklājīgas!
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LRTM kontakti Jūsu drošībai un Labsajūtai

+371 26399559

+371 26480132
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+371 28850554
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+371 2923 384

+371 26534342
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Paldies
spēlējam golfu

&

tiekamies

Un izbaudām!
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