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VIETA, DATA IR LAIKAS 

Vieta: Sostinių golfo klubas (adresas: Pipiriškių km., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav.) 

Data: 2017 liepos 1 - 2 d. (šeštadienis ir sekmadienis) 

Varžybų tvarkaraštis:  
 Atvykimas, registracija: nuo 8:00 val. 
 Startas: nuo 09:00 val. kas 10 min. nuo 1 ir 10 starto aikštelių (angl. running start). 
 Apdovanojimų ceremonijos pradžia: sekmadienį 17:30

 

DALYVIAI  
Varžybose dalyvauti turi teisę kiekvienas Lietuvos ir užsienio golfo žaidėjas, turintis LGF arba užsienio 
šalies federacijos HCP kortelę.  
Tai individualus smūgio žaidimo (angl. stroke play) turnyras . Dalyvių limitas - 100 dalyvių. 
 

REGISTRACIJA 

Žaidėjų registracija vyksta iki birželio 28 d. (trečiadienis) 20:00 val. Registruotis galite: 
 Internetu: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1192183 
 El. paštu: info@capitals.lt 
 Telefonu (mob.): 8-619-99999 
 Klubo registratūroje  

Registruojantis būtina pranešti vardą ir pavardę bei tikslųjį meistriškumo įvertį (handikapą). Jei 
pasibaigus registracijos laikui užsiregistravusiųjų bus daugiau nei varžybų organizatorių numatyta 
dalyvių kvota, žaidėjai atrenkami vadovaujantis tokiais atrankos kriterijais (prioriteto mažėjimo 
tvarka):  

1) ankstesnis registracijos laikas.  
 
PAPILDYTA: Varžybų komiteto sprendimu, turnyro nuostatai papildyti šia nuostata: 
Dalyvis, nepranešęs apie nedalyvavimą iki starto laikų paskelbimo ir neatvykęs į varžybas, turės 
sumokėti baudą – 50 Eur. 
 
TAISYKLĖS  
Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules“ ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis (2016 -2018), LGF 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1192183


„Kietąja kortele“ 2017 bei vietinėmis Sostinių Golfo Klubo taisyklėmis. 
 
FORMATAS   
Tai individualios smūgio žaidimo (angl. stroke play) varžybos. Varžybas sudaro du 18 duobučių raundai.  
 
SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ 
A ir B kategorijose lygiųjų atveju kovoje dėl pirmos vietos bus žaidžiamas peržaidimas 18-oje duobutėje 
tol, kol atsiras nugalėtojas (angl. sudden death playoff). Lygiųjų atveju dėl antros arba trečios vietos -  
aukštesnę vietą užims žaidėjas, kurio geresnis rezultatas paskutinėse 18, 9, 6, 3 arba paskutinėje 
duobutėje. Jei rezultatas liktų lygus – toks atgalinis skaičiavimas galiotų pirmos varžybų dienos 
rezultatams. 
Lygiųjų atveju C, D, E, F, G, H kategorijose aukštesnę vietą užims žaidėjas, kurio tikslusis meistriškumo 
įvertis (handikapas) žemesnis.  
 

GRUPĖS, STARTO LAIKAS
 Žaidėjų starto grupės bus sudaromos po 3-4 žaidėjus.
 Startas nuo 09:00 val. kas 10 min. nuo 1 ir 10 starto aikštelių.
 Žaidėjų pradinė starto eilė grupėse nustatoma atsitiktinumo tvarka ir atitiks starto protokole 

įvardintą eiliškumą.  
 Starto protokolai bus paskelbti birželio 30 d. (penktadienį) 14:00 val. Sostinių golfo klubo 

interneto svetainėje (www.capitals.lt) bei bus galima teirautis telefonu (mob.) 8-619-99999. 
 

ŽAIDĖJŲ KATEGORIJOS IR APDOVANOJIMAI  
A kategorija  vyrai     HCP 0-35.9 1, 2, 3 vieta „Gross“  
B kategorija  moterys    HCP 0-35.9 1, 2, 3 vieta „Gross“  
C kategorija  U23 vyrai    HCP 0-35.9 1, 2, 3 vieta „Stroke net“  
D kategorija  U23 moterys    HCP 0-35.9 1, 2, 3 vieta „Stroke net“  
E kategorija  50m.+ vyrai    HCP 0-35.9 1, 2, 3 vieta „Stroke net“  
F kategorija  50m.+ moterys   HCP 0-35.9 1, 2, 3 vieta „Stroke net“  
G kategorija  24-49m. vyrai    HCP 0-35.9 1, 2, 3 vieta „Stroke net“  
H kategorija  24-49m. moterys   HCP 0-35.9 1, 2, 3 vieta „Stroke net“  
 

MOKESČIAI  
Dalyvavimas nemokamas. 
 

KITOS SĄLYGOS  
Varžybų dalyviai gali turėti padėjėją (1 asmenį).  
Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama.  
Golfomobiliais naudotis leidžiama.  
Elektroniniais, lazeriniais prietaisais, skirtais atstumui matuoti, naudotis leidžiama. 
Sprendimus dėl nuostatų pakeitimų bei atvejų, nenumatytų šiuose nuostatuose, priima varžybų 
komitetas. 
 
VARŽYBŲ KOMITETAS 

Harri Ahtiainen 
Mindaugas Markevičius 
Gediminas Mamkus (vyr. teisėjas) 

Nerijus Tamošiūnas 


