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Lietuvos atvirasis 30+ ir senjorų čempionatas 2016 
 

Varžybų nuostatai 
 
 

Organizatoriai 

Lietuvos golfo federacija (LGF) 

Europos Centro golfo klubas 
 

Data 

Treniruočių diena: 09.01 (ketvirtadienis) 
1 raundas: 09.02 (penktadienis) 

2 raundas: 09.03 (šeštadienis) 

3 (finalinis) raundas: 09.04 (sekmadienis) 
 

Žaidimo forma 
Smūgio žaidimas, 3 raundai po 18 laukų per dieną 

 

Varžybų dalyviai 
Visi varžybų dalyviai privalo būti: 

a)  golfininkai mėgėjai; 

b)  golfininkai, kurių tikslusis handikapas nedidesnis: 

   vyrų:        28.0* 

   moterų:    35.9* 

Lietuvos golfo žaidėjams handikapas bus įskaitomas 

pagal įrašus GolfBox sistemoje ir privalo būti 

galiojantis. Kitų šalių golfo žaidėjų handikapas privalo 

būti patvirtintas nacionalinės įgaliotos golfo 

organizacijos arba besiregistruojančiojo namų klubo ir 

turi būti galiojantis registracijos dieną. 

*   Į čempionato laukiančiųjų sąrašą gali registruotis 

žaidėjai, kurių handikapas didesnis. Jie bus 

pakviesti į čempionatą, jei dalyviai su tinkamu 

handikapu neviršys nustatyto žaidėjų limito. Apie 

žaidėjų iš laukiančiųjų sąrašo patekimą į 

čempionatą pranešime ne anksčiau nei rugpjūčio 

31 d. 

c) bent 30 metų amžiaus pirmąją turnyro dieną 

Rugsėjo 2d. 
 

Varžybų dalyvių skaičius 

Varžybose galės žaisti 144 dalyviai (120 vyrų ir 24 
moterys). Jei moterų užsiregistruotų mažiau, bus 

padidintas vyrų skaičius. Jei dalyvių sąrašas viršytų 

144, į starto protokolą būtų įtraukiama pagal mažesnį 

handikapą. Nepakviestas dalyvis turi būti nedelsiant 

informuojamas ir jam suteikiama galimybė varžytis, 

jei vėliau atsirastų atsisakiusiųjų. 
 

Atranka 
Po  36  laukų žaidimo 72  žaidėjams (60  vyrų ir  12 

moterų) su geriausiais rezultatais įskaitant lygius 

rezultatus bus suteikta teisė varžytis 3 (finaliniame) 

raunde. Komitetas turi teisę pakeisti atranką dėl mažo 

dalyvių skaičiaus. 
 

Sprendimas dėl lygaus rezultato 

Lietuvos čempionas po trijų raundų lygaus rezultato 
atveju bus nustatytas peržaidimo metu, žaidžiant 

smūgio žaidimą Komiteto nustatytuose laukuose. 

Antrosios ir trečiosios, bei kitų vietų laimėtojai lygaus 

rezultato atveju bus nustatomi pagal geresnį bendrą 

rezultatą  paskutiniuose  9,  6,  3  arba  paskutiniame 

lauke. 

Grupės 

Kategorija Amžius Lytis Formatas 

A 30 ir daugiau Vyrai Stroke gross 

B 50 ir daugiau Vyrai Stroke gross 

C 30 ir daugiau Moterys Stroke gross 

D 50 ir daugiau Moterys Stroke gross 

Startas* 

Varžybų komiteto sprendimu, atsižvelgiant į dalyvių 

kiekį  pirmają  ir  antrąją  dieną  gali  būti  rytinis  ir 

popietinis startas nuo 1 ir 10 lauko. 

Rytinis startas: 9:00 

Popietinis startas: 13:30 

Trečiąją (finalinę) dieną startas 9:00 nuo 1 ir 10 laukų. 

*Starto laikas gali būti pakoreguotas, atsižvelgiant į 

dalyvių skaičių. 

Taisyklės 

Turnyro metu bus vadovaujamasi LGF „Hard card“ 

2016; „R&A Rules Limited“ ir USGA patvirtintomis 

taisyklėmis (2016-2019 m.) bei vietinėmis taisyklėmis 
 

Starto aikštelės 
Vyrai – pradeda nuo geltonų starto aikštelių. 

Moterys – nuo raudonų starto aikštelių. 
 

Registracijos pabaiga 
2016.08.31, 20:00 

Užsiregistravus ir neatvykus į turnyrą bei laiku 

nepranešus apie nedalyvavimą klubo registratūrai, 

žaidėjas privalo sumokėti baudą  –  125  eur  dalyvio 

mokestį. Apie savo nedalyvavimą būtina pranešti ne 

vėliau kaip iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. 18 val. 
 

Registracija 

     El. paštu:  info@golfclub.lt 

     Tel.: +370 616 26366 

     Europos Centro  golfo  klubo  registratūroje 

arba  www.golfclub.lt 
Registracijos metu būtina nurodyti: 

     vardą ir pavardę; 

     namų    klubą    (klubą,     kuris    administruoja 

handikapą); 

     tikslųjį handikapą. 
 

Registracijos mokestis 
Be treniruočių raundo: 100 Eur 

Su treniruočių raundu: 125 Eur 
 

Titulas 
Čempionato    nugalėtojui   bus    suteiktas Lietuvos 

atvirojo 30+ ir senjorų  golfo čempiono ir čempionės 
titulas vienų metų laikotarpiui. 

 

Komitetas 

   Mindaugas Glinskis 

   Gediminas Mamkus, Vyr teisėjas 

   Grant Neal, Teisėjas 

   Mindaugas Markevičius 

   Domantas Matulis 
 

Aikštynas 
Europos Centro golfo aikštynas 

Adresas: LT-15130 Girijos k., Vilniaus raj., Molėtų pl. 

26 km., GPS: 54.910323, 25.312200, Lietuva 
 

 
Lietuvos Golfo Federacija: 

Tel.: +370 610 22000 Mindaugas Markevičius 

info@golfofederacija.lt – www.golfofederacija.lt 

 
Kitos sąlygos 

Sprendimus dėl atvejų, nenumatytų šiuose 

nuostatuose, priima varžybų komitetas. 

mailto:info@golfclub.lt%20–
http://www.golfclub.lt/
mailto:info@golfclub.lt
http://www.nationalgolf.lt/
mailto:info@vilniusgrandresort.lt
http://www.golfofederacija.lt/

