
 

Sezono atidarymo turnyras 2016 
 

VIETA: golfo klubas „National Golf Resort“ (Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.) 
DATA: 2016 m. balandžio 16 d. (šeštadienis) 
 
VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS:  
·      Atvykimas, registracija - nuo 8:30 val. iki 9:20 val. 
·      Instruktavimas „driving range“ 9:30 val. 
·      Startas -10 val. nuo loterijos būdu paskirto lauko. 
 
REGISTRACIJA 
Žaidėjų registracija vyksta iki 2016 m. balandžio 15 d. 14val.: 
- el. paštu info@nationalgolf.lt; 
- telefonu (mob.): +370 655 22222; 
- klubo registratūroje; 
Registruojantis būtina pranešti vardą ir pavardę, namų golfo klubą, tikslųjį meistriškumo įvertį 
(handikapą, HCP), tikslią gimimo datą, bei el. paštą. 
 
FORMATAS 
Varžybų rūšis:       „Stableford shotgun“; 
Varžybų forma:     Individualios; 
Apimtis:                Vienas raundas (vienas raundas – 18 laukų). 
Rezultatas:             Steiblfordo taškų sistema (angl. stableford). 
 
ŽAIDĖJŲ KATEGORIJOS IR APDOVANOJIMAI 

I kategorija      0 – 16,0 hcp vyrai 1, 2, 3 vieta Stableford  
II kategorija 16,1 – 28,0 hcp vyrai 1, 2, 3 vieta Stableford 
III kategorija      0 – 28,0 hcp moterys 1, 2, 3 vieta Stableford 
IV kategorija 28,1 ir aukštesnis  vyrai ir moterys 1, 2, 3 vieta Stableford 
*priklausomai nuo žaidėjų skaičiaus organizatoriai pasileiką teisę keisti kategorijų skaičių 

 
SPECIALIOS NOMINACIJOS  
Artimiausias smūgis iki duobutės (vyrai ir moterys) – 8 aikštelė;                                  
Tolimiausias smūgis (vyrai) - 17 aikštelė;                                  
Tolimiausias smūgis (moterys) - 17 aikštelė;  
                                
SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ 

Nustatant nugalėtojus atskirose kategorijose lygaus rezultato atveju aukštesnė vieta skiriama 
žaidėjui vadovaujantis kriterijais, kurie lentelėje surašyti prioriteto mažėjimo tvarka: 

 
 
 
 
 
 

Kriterijai I, II, III, IV 
1)                         mažesnis tikslusis HCP v 
2)                         didesnis 10-18 laukų steiblfordo taškų skaičius v 
3)                         didesnis 13-18 laukų steiblfordo taškų skaičius v 
4)                         didesnis 16-18 laukų steiblfordo taškų skaičius v 
5)                         didesnis 18 lauko steiblfordo taškų skaičius v 
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MOKESČIAI 
National Golf Resort klubo akcininkams-nariams turnyro mokestis – 25 Eur; 
National Golf Resort nariams turnyro mokestis – 35 Eur;  
ne National Golf Resort nariams ir antrinę narystę turintiems klubo nariams- 55 Eur.  
Šventinė vakarienė turnyre nedalyvaujančiam asmeniui – 20 Eur. 
 
KITOS SĄLYGOS 
Varžybų dalyviai gali turėti padėjėją (1 asmenį). 
Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama. 
Golfomobiliais naudotis leidžiama, jei tam tinkamos oro sąlygos. 
Sprendimus dėl atvejų nenumatytų šiuose nuostatuose priima varžybų komitetas. 
 


