
2017 M. LIETUVOS GOLFO ČEMPIONATAS 
"National Golf Resort" 

 
PASTABOS ŽAIDĖJAMS 

 

Tvarkoma teritorija (Ground Under Repair; GUR) 
Tvarkoma teritorija pažymėta mėlynais kuoliukais 
ir/arba mėlyna arba balta linija. Žaidimas iš 
tvarkomos teritorijos yra leidžiamas. 

Kamuoliuko numetimo zonos 
Šoninėms vandens kliūtims – 16 lauke (privaloma) ir 

18 lauke (pasirinktina). 

Akmenukai bunkeryje 
Akmenukai bunkeryje yra kilnojami kliuviniai. 

Nekilnojami kliuviniai 
Visi aikštyno keliukai su dirbtiniu paviršiumi ir 
reklaminiai skydai yra nekilnojami kliuviniai. 

Užribis 
Raudoni/balti ir balti kuoliukai 10 lauko dešinėje 
pusėje žymi užribį tik žaidžiand 9 lauką. 

Atstumą matuojantys prietaisai 
Žaidėjas naudojantis atstumą matuojančius prietaisus 
gali gauti iš jo informaciją TIK apie atstumą. 

Atstumo kuolai 
100, 150 ir 200 m atstumo kuolai nurodo atstumą iki 
ridenimo aikštelės pradžios, o skaičiai ant laistymo 
sistemos galvučių nurodo atstumą iki ridenimo 
aikštelės vidurio. 

Žaidimo tempas 
Smūgiui atlikti daugiausiai skiriama 40 s. Papildomos 
10 s skiriamos žaidėjui, kuris grupėje pirmasis atlieka: 
1) smūgį PAR 3 lauke; 2) smūgį į ridenimo aikštelę ir 
3) artimąjį žemą smūgį arba ridenimo smūgį. 
Žaidimo tempo gairės nurodytos rezultatų kortelėje. 
Prašome laikytis šių gairių. 
Nustatytas raundo laikas - 4 val. 30 min. 

Žaidimo sustabdymas dėl pavojingų gamtos reiškinių 
Žaidimo sustabdymui ir atnaujinimui naudojami tokie 
signalai: 

 Neatidėliotinas žaidimo sustabdymas: vienas ilgas 
sirenos signalas; 

 Žaidimo atnaujinimas: du trumpi sirenos signalai 
(kartojami). 

Rezultatų kortelės grąžinimas 
Rezultatai grąžinami sekretoriato zonoje klubo name. 

 
 

LITHUANIAN GOLF CHAMPIONSHIP 2017 
"National Golf Resort" 

 
NOTES FOR PLAYERS 

 

Ground Under Repair (GUR) 
GUR is marked by blue stakes and/or blue or white 
lines. Game from the GUR is allowed. 
 

Dropping Zones 
For Lateral Water Hazards – on Hole 16 (mandatory) 

and Hole 18 (optional). 

Stones in Bunkers 
Stones in bunkers are movable obstructions. 

Immovable obstructions 
All artificially surfaced paths and advertising boards 
on the course are immovable obstructions. 

Out of Bounds 
Red/white and white stakes on the right side of Hole 
10 defined out of bonds only during play of Hole 9. 

Distance-Measuring Devices 
A player may obtain ONLY distance information by 
use of a distance-measuring device. 

Distance Posts 
Distance posts 100, 150 and 200 m are to the front 
edge of the putting green, and numbers on the 
sprinkler heads show distance to the middle of the 
putting green. 

Pace of Play 
The maximum time allocated per shot is 40 seconds. 
10 extra seconds are allowed for the first player to 
play: 1) on a par three hole; 2) an approach shot; and 
3) a chip or putt. 
The guidelines for pace of play are written on score 
card. Please follow these guidelines. 
Round time - 4 h 30 min. 

Suspension of Play Due to a Dangerous Situation 
The following signals for suspending and resuming 
play are used: 

 Discontinue Play Immediately: One prolonged 
note of siren. 

 Resume Play: Two short notes of siren, repeated. 
 

Returning of Score Card 
Scoring Area is in the clubhouse. 


