
 

Lietuvos golfo čempionatas 2017 

Varžybų nuostatai 
 

 
Organizatoriai 

Lietuvos golfo federacija (LGF)  

National Golf Resort 

 

Data 

Treniruočių diena: 08.11 (penktadienis)  

1 raundas: 08.12 (šeštadienis)  

2 raundas: 08.13 (sekmadienis) 

3 raundas: 08.14 (pirmadienis) 

 

Žaidimo forma ir kategorijos 

Smūgio žaidimas (angl. stroke play).  

 

3 raundai po 18 laukų per dieną. Kategorijos: 

 Gross 0 – 28.0 HCP, vyrai (LGT reitingas) 

 Gross 0 – 35,9 HCP, moterys (LGT reitingas) 

 Gross 0 – 35.9 HCP, vaikinai iki 21 m. (Junior) 

 Gross 0 – 35.9 HCP, merginos iki 21 m. (Junior) 

 Gross 0 – 35.9 HCP, vyrai 30-49 m. amžiaus (Mid-Amateur) 

 Gross 0 – 35.9 HCP, moterys 30-49 m. amžiaus (Mid-Amateur) 

 Stableford 0 – 12.0 HCP, bendra 

 Stableford 12.1 – 24.0 HCP, bendra 

 Stableford 24.1 – 35.9 HCP bendra 

 Gross PRO kategorija (esant bent 2 dalyviams) 

 

2 raundai po 18 laukų per dieną (šeštadienį ir sekmadienį). Pirmadienį – neįskaitinis raundas*. Kategorijos: 

 Gross 0 – 35.9 HCP, vyrai 50-59 m. amžiaus (Senior) 

 Gross 0 – 35.9 HCP, moterys 50-59 m. amžiaus (Senior) 

 Gross 0 – 35.9 HCP, vyrai 60+ m. amžiaus (Veteran) 

 Gross 0 – 35.9 HCP, moterys 60+ m. amžiaus (Veteran) 

*norintieji dalyvauti ir LGT reitingo Gross katetgorijoje – pirmadienį žais privalomą įskaitinį raundą. 

 

Varžybų dalyviai 

Visi varžybų dalyviai privalo būti:  

a) Lietuvos piliečiai arba nuolatiniai Lietuvos gyventojai arba Lietuvos golfo klubų nariai arba žaidėjai, 

kurių HCP yra administruojamas Lietuvoje (LGF);  

b) golfininkai mėgėjai;  

c) sumokėję Federacijai metinį handikapo mokestį ; 

d) golfininkai, kurių tikslusis handikapas nedidesnis:  

 vyrų: 35,9  

 moterų: 35,9 
*HCP limitas keliamas iki 36 HCP, jei likus 3 dienoms iki registracijos nesurenkamas reikalingas kiekis žaidėjų. 

Lietuvos golfo žaidėjams handikapas bus įskaitomas pagal įrašus Golfbox sistemoje ir privalo būti aktyvus. 

Varžybose galės žaisti 144 dalyviai (120 vyrų ir 24 moterys). Jei dalyvių sąrašas viršytų 144, į starto 

protokolą būtų įtraukiama pagal mažesnį handikapą. Nepakviestas dalyvis bus nedelsiant informuojamas ir 

jam suteikiama galimybė varžytis, jei vėliau atsirastų atsisakiusiųjų. 



 

Starto laikai ir grupės 

Starto grupės bus sudaromos po 3-4 žaidėjus. 

Žaidėjų pradinę starto eilę grupėse nustatys varžybų komitetas burtų keliu, kuri sutaps su starto protokole 

išdėstyta žaidėjų eile grupėje. 

Visas tris dienas varžybų startas – 09:00 nuo 1-os ir 10-os duobučių starto aikštelių kas 10 min. 

*Varžybų komiteto sprendimu, atsižvelgiant į dalyvių skaičių, gali būti pakoreguotas starto formatas. 

Pirmosios dienos starto protokolas bus paskelbtas 2017 m. rugpjūčio 11 d. 15:00 „GolfBox“ sistemoje. 

 

Atranka (angl. cut) 

Visi čempionato dalyviai, neatsižvelgiant į pirmų dviejų raundų rezultatus, turės galimybę varžytis trečiąją 

(finalinę) čempionato dieną. 

 

Sprendimas dėl lygaus rezultato  
LGT reitingo Gross kategorijoje (vyrų ir moterų) po trijų raundų lygaus rezultato atveju nugalėtojas bus 

nustatytas peržaidimo metu žaidžiant smūgio žaidimą 10, 17, 18 laukuose ir skaičiuojant bendrą smūgių 

sumą. Jei peržaidimo metu nepaaiškėja nugalėtojas, tuomet žaidžiamas 18 laukas tol, kol paaiškėja 

nugalėtojas. Junior, Mid-Amateur, Senior ir Veteran gross kategorijose po trijų raundų lygaus rezultato 

atveju nugalėtojas bus nustatytas peržaidimo metu žaidžiant smūgio žaidimą 18 lauke, kol paaiškės 

nugalėtojas. Antrosios ir trečiosios vietų laimėtojai lygaus rezultato atveju bus nustatomi pagal geresnį 

paskutiniojo raundo rezultatą 1-18, 10-18, 13-18, 16-18 arba paskutiniame aikštyno lauke. Jei rezultatas vis 

tiek išliktų lygus, toks atgalinis skaičiavimas būtų taikomas 2 ir 1 raundui. 

Stableford kategorijoje lygaus rezultato atveju aukštesnę vietą iškovos žaidėjas, kurio handikapas bus 

geresnis. 

 

Starto aikštelės 

Vyrams – geltonos starto aikštelės 

Moterims – raudonos starto aikštelės 

 

Registracija 

Žaidėjų registracija vyksta iki 2017 m. rugpjūčio 10 d. 18 val. 

Užsiregistravus ir neatvykus į turnyrą bei laiku nepranešus apie nedalyvavimą klubo registratūrai, žaidėjas 

privalo sumokėti baudą lygią dalyvio starto mokesčiui. Apie savo nedalyvavimą būtina pranešti ne vėliau 

kaip iki registracijos pabaigos 2017 m. rugpjūčio 10 d. 18 val. 

Registracijos būdai:  

 Internetu: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1173233 

 El. paštu: info@nationalgolf.lt 

 Tel.: +370 655 22222,  

 National golf Resort golfo klubo registratūroje 

 

Dalyvio mokestis 
120 Eur. Į kainą įskaičiuota: 

 3 dienų aikštyno mokestis; 

 30 kamuoliukų treniruočių zonoje kasdien; 

 starto paketas (užkandis + vanduo) kasdien; 

 vakarienė paskutinę čempionato dieną; 

Treniruočių raundas 08.11 – 30 Eur (gyvenantiems NGR – treniruočių raundas nemokamas!) 

 

Titulas 

Čempionato nugalėtojams bus suteiktas Lietuvos mėgėjų golfo čempiono ir čempionės titulai vienų metų 

laikotarpiui. 
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Kitos sąlygos 

Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules Limited“ ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis (2016-2019 

m.) bei LGF patvirtintais bendraisiais varžybų nuostatais ir bendrosiomis vietinėmis taisyklėmis (LGF 

„Kietoji kortelė 2017“). 

Golfomobiliais naudotis draudžiama. Išimtis: Veteranų (60+ m.) kategorijos žaidėjai gali naudotis 

golfomobiliais, tačiau jų rezultatas nebus skaičiuojamas bendroje pagrindinėje Gross kategorijoje (LGT 

reitingas), bei Stableford kategorijose. 

Sprendimus dėl atvejų, nenumatytų šiuose nuostatuose, priima varžybų komitetas. 

 

Komitetas  

Mindaugas Markevičius (pirmininkas) 

Arūnas Kuraitis 

Nerijus Tamošiūnas 

Gediminas Mamkus (vyr. teisėjas) 

Martin Hoyer (teisėjas) 

 

Apgyvendinimas „National Golf Resort“ 

3* ekonominės klasės / apgyvendinimas asmeniui / lova- 2, 3, 4- viečiuose kambariuose: 

 4 nakvynės – 16 Eur / asmeniui nakvynė 

 3 nakvynės – 22 Eur / asmeniui nakvynė 

 2 nakvynės – 30 Eur / asmeniui nakvynė 

4* klasės standartiniuose kambariuose: 

 Standartinis dvivietis kambarys – 70 Eur/ nakvynė 

 Apartamentai – 100 Eur / nakvynė 

 

Pusryčiai už papildomą mokestį – 6 Eur / asmeniui 

 

Dėl rezervavimo kreiptis į info@nationalgolf.lt arba telefonu +370 655 22222 

 

Kontaktai 

„National Golf Resort“ 

Adresas: Tvenkinių g. 30, Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. 

Tel.: +370 655 22222 (registratūra), info@nationalgolf.lt – www.nationalgolf.lt 

 

Lietuvos golfo federacija: 

Tel. +370 657 44653, info@golfofederacija.lt – www.golfofederacija.lt 
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