
Lietuvos atvirasis golfo mėgėjų čempionatas 2017 
 

Varžybų nuostatai 

Organizatoriai 

Lietuvos golfo federacija (LGF) 

Europos Centro Golfo Klubas 

Data 

Treniruočių diena: 06.01 

1 raundas: 06.02 

2 raundas: 06.03 

3 (finalinis) raundas: 06.04 

Žaidimo forma 

Individualios: Smūgio žaidimas, 3 raundai po 18 laukų 

per dieną. 

Komandinės: Visų komandos žaidėjų 3 raundų po 18 

laukų smūgių suma. 

Varžybų dalyviai 

Visi varžybų dalyviai privalo būti: 

a) golfininkai mėgėjai; 

b) golfininkai, kurių tikslusis handikapas nedidesnis: 

 vyrų: 26.0* 

 moterų: 30.0* 

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 gegužės 

26d. 

Nacionalinės komandos sudaromos iš trijų žaidėjų 

Vyrų kategorijoje ir dviejų žaidėjų Moterų 

kategorijoje. 

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.  

Į komandinį rezultatą įskaičiuojamas ir nepatekusių į 

individualių varžybų 3 raundą sužaistas raundas. 

Komitetas turi teisę pakeisti atranką dėl mažo dalyvių 

skaičiaus. 

Sprendimas dėl lygaus rezultato 

Čempionato nugalėtojas po trijų raundų lygaus 

rezultato atveju bus nustatytas peržaidimo metu 

žaidžiant suminį smūgio žaidimą 1, 8 ir 9 laukuose. 

Jei po išvardintų trijų laukų nugalėtojas nepaaiškėja, 

papildomai žaidžiamas 18 laukas tol, kol paaiškėja 

nugalėtojas. Antrosios ir trečiosios vietų laimėtojai 

lygaus rezultato atveju bus nustatomi pagal geresnį 

rezultatą paskutiniuose 18, 9, 6, 3 arba paskutiniame 

lauke. Jei lygiosios išliktų, toks atgalinis skaičiavimas 

būtų taikomas antrajam, o po to pirmajam raundui. 

Šios taisyklės galioja ir individualioms ir 

komandinėms varžyboms. 

Startas 

Pirmąsias dvi dienas bus rytinis ir popietinis startas 

nuo 1 ir 10 lauko. 

Rytinis startas: 8:00 

Popietinis startas: 13:00 

Trečiąją (finalinę) dieną startas – 8:00 nuo 1 lauko. 
Esant mažesniam dalyvių skaičiui nei numatyta nuostatuose, 

varžybų komitetas gali keisti starto laikus, apie tai iš anksto 

informavęs dalyvius. 

Starto aikštelės 

Vyrai – pradeda nuo baltų* starto aikštelių. 

Moterys – pradeda nuo geltonų* starto aikštelių. 
*Varžybų komitetas gali keisti atskirų starto aikštelių sudėtingumą 

Registracijos pabaiga 

2017.05.29, 10:00 

Registracija bus priimta tik užpildžius oficialią 

registracijos formą ir sumokėjus visą registracijos 

mokestį iki datos, kada baigiasi registracija. 

Registracijos mokestis 

120 Eur (treniruočių raundas įskaičiuotas). 

Lietuvos jaunių ir jaunimo rinktinių nariams – 60 Eur. 

Titulas 

Čempionato nugalėtojams bus suteiktas Lietuvos 

atvirojo mėgėjų golfo čempiono, Lietuvos atvirojo 

30+ mėgėjų čempiono bei čempionės komandos 

titulas vienų metų laikotarpiui. 

Komitetas 

 Mindaugs Markevičius, Pirmininkas, LGF 

generalinis sekretorius 

 Pierre Norgren,  LGF viceprezidentas 

 Mindaugas Glinskis, Europos Centro Golfo 

Klubo direktorius 

 Domantas Matulis, Europos Centro Golfo Klubo 

turnyrų administratorius 

 Gediminas Mamkus, Vyr teisėjas, LGF varžybų 

komiteto narys 

Aikštynas 

Europos Centro Golfo Klubo aikštynas 

Adresas: Girijos k., LT-15130, Vilniaus raj., Lietuva 

Tel.: +370 616 26366 – Registratūra 

info@golfclub.lt – www.golfclub.lt 

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
mailto:info@vilniusgrandresort.lt

