
 

XII-OJO LEXUS GOLFO TURNYRO 
NUOSTATAI (LGT REITINGAS) 

VIETA, DATA IR LAIKAS 
Vieta: The V Golf Club (Ežeraičių km, Ežeraičių g. 2, Vilnius) 
Data: 2017 m. birželio 10 d. (šeštadienis) 
Varžybų tvarkaraštis:  

 Startas: 13:00 val. po 3-4 žaidėjus iš 1-ojo ir 10-ojo lauko. Žaidėjai išleidžiami kas 10 min. 
 
DALYVIAI 
Varžybose dalyvauti turi teisę:  

1) kiekvienas žaidėjas ar žaidėja, susimokėjęs meistriškumo įverčio metinį mokestį. 
2) žaidėjai iš užsienio, turintys savo šalies golfo federacijos, sąjungos ar asociacijos patvirtintą 

žaidėjo meistriškumo įverčio (HCP) kortelę ar kitą įrodymą apie aktyvų HCP;  
Kiekvienas dalyvis galės varžytis tik vienoje turnyro starto grupėje - Rytinėje arba Popietinėje.  
Dalyvių limitas - 112 žaidėjų. 
 
FORMATAS 
Varžybų rūšis: smūgio žaidimas (angl. stroke play); 
Varžybų forma: individualios; LGT reitingas 
Apimtis: vienas raundas (vienas raundas – 18 laukų). 
Rezultatas:                  

 grynasis (angl. stroke net) 

 bendras (angl. gross score) 
 
ŽAIDĖJŲ KATEGORIJOS IR APDOVANOJIMAI 

I Kategorija 0 - 13 hcp Vyrai 1,2,3 vieta Stroke net 

II Kategorija 13,1 - 28 hcp Vyrai 1,2,3 vieta Stroke net 

III kategorija 0 - 18,0 hcp Moterys 1, 2, 3 vieta Stroke net 

IV  kategorija 18,1 - 35,9 hcp Moterys 1, 2, 3 vieta Stroke net  

V kategorija 0 - 28,0 hcp Vyrai 1, 2, 3 vieta Gross score 

VI  kategorija 0 - 35,9 hcp Moterys 1, 2, 3 vieta Gross score 

 
GRUPĖS, STARTO LAIKAS  

 Grupės sudaromos pagal meistriškumo įvertį, po 3-4 žaidėjus 

 Žaidėjų pradinę starto eilę grupėse nustatys varžybų komitetas burtų keliu 

 Startas – 13:00 val. nuo 1-ojo ir 10-ojo lauko grupėmis kas 10 min. 

 Starto protokolas bus paskelbtas birželio 8 d. (ketvirtadienį) 12:00 val. The V Golf Club golfo 
klubo interneto svetainėje (www.thevgolfclub.com) bei bus galima teirautis telefonu 
+37052739788 

 
REGISTRACIJA 
Žaidėjų registracija vyksta iki 2017 metų birželio 7 d. 17:00 val.:  

 el. paštu info@thevgolfclub.com 

 telefonu: +370 52 739788 

 klubo registratūroje 
Registruojantis būtina pranešti vardą ir pavardę, namų golfo klubą, tikslųjį meistriškumo įvertį (HCP) 
bei el. paštą. Jei pasibaigus registracijos laikui užsiregistravusiųjų bus daugiau nei varžybų 
organizatorių numatyta dalyvių kvota, žaidėjai atrenkami vadovaujantis tokiais atrankos kriterijais: 1) 
mažesnis tikslusis HCP; 2) ankstesnis registracijos laikas.  
Užsiregistravus ir neatvykus į turnyrą bei nepranešus apie nedalyvavimą klubo registratūrai, 
žaidėjas privalo sumokėti baudą – pilną dalyvio mokestį. Apie savo nedalyvavimą būtina pranešti ne 
vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki turnyro. 

http://www.thevgolfclub.com/
mailto:info@thevgolfclub.com


 

 
DALYVIO MOKESTIS 
Dalyvio starto mokestis - 50 Eur. 
Mokestį privaloma apmokėti iki birželio 9 d. (penktadienio) golfo klubo registratūroje arba pavedimu. 
Rekvizitai apmokėjimui: 

 Įmonė: UAB „Villon“ (The V Golf Club) 

 A.s.: LT67 7044 0600 0017 9312 (AB „SEB bankas“) 

 Paskirtis: Vardas, Pavardė, mokestis už LEXUS turnyrą 
 
MEISTRIŠKUMO ĮVERTIS (HCP) 
Visi varžybų dalyviai, kurių paskyros nėra golfbox.dk sistemoje, registruojantis privalo parodyti 
galiojančias žaidėjų korteles su meistriškumo įverčiu. 
 
TAISYKLĖS 

 Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules Limited“ ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis 
(2016-2019) bei vietinėmis „The V Golf Club“ golfo klubo taisyklėmis. 

 Žaidėjas, kuris pavėluoja į starto aikštelę iki 5 min., baudžiamas dviem baudos smūgiais, o 
vėluojant daugiau - diskvalifikuojamas. 

 
SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ 
Nustatant I ir III kategorijos nugalėtojus lygaus rezultato atveju vykdomas peržaidimas 10, 11, 18 
laukuose iki pirmos laimėtos duobutės. 
Nustatant nugalėtojus atskirose kategorijose lygaus rezultato atveju aukštesnė vieta skiriama 
žaidėjui vadovaujantis kriterijais, kurie lentelėje surašyti prioriteto mažėjimo tvarka: 

Kriterijai 

Kategorijos 

I, II, III, IV 
(išskyrus 
dėl I-os 
vietos) 

V, VI 
(išskyrus 
dėl I-os 
vietos) 

1)                         mažesnis tikslusis HCP V  

2)                         mažesnis 10-18 laukų bendrasis rezultatas V V 

3)                         mažesnis 13-18 laukų bendrasis rezultatas V V 

4)                         mažesnis 16-18 laukų bendrasis rezultatas V V 

5)                         mažesnis 18 lauko bendrasis rezultatas V V 

6)                         didesnis 10-18 laukų steiblfordo taškų skaičius    

7)                         didesnis 13-18 laukų steiblfordo taškų skaičius    

8)                         didesnis 16-18 laukų steiblfordo taškų skaičius    

9)                         didesnis 18 lauko steiblfordo taškų skaičius   

 
 
KITOS SĄLYGOS 
Varžybų dalyviai gali turėti padėjėją (1 asmenį). 
Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama. 
Golfomobiliais naudotis draudžiama. 
Sprendimus dėl nuostatų pakeitimų bei atvejų nenumatytų šiuose nuostatuose priima varžybų 
komitetas. 
 
KONTAKTAI 
„The V Golf Club“ golfo klubas: 

 info@thevgolfclub.com 

 +370 52 739788 
 
Lietuvos golfo federacija: 

 info@golfofederacija.lt 

 +370 657 44653 
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