
 

Lietuvos Golfo Turo FINALAS 2017 
 

Varžybų nuostatai 
 

Organizatoriai 

Lietuvos golfo federacija (LGF) 

„The V Golf Club“ 

Data 

Treniruočių raundas: rugsėjo 22 d., penktadienis (turnyro dalyviams speciali kaina – 35 Eur) 

1 raundas: rugsėjo 23 d., šeštadienis 

2 raundas: rugsėjo 24 d., sekmadienis 

Grupės ir starto laikai 

Grupės bus sudaromos po 3 žaidėjus. 

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

išdėstyta žaidėjų eile grupėje. 

Abiejų dienų varžybų startas – 09:00 nuo 1-os ir 10-os duobučių starto aikštelių kas 10-12 min. 

Varžybų komiteto sprendimu starto laikas gali kisti, priklausomai nuo galutinio dalyvių skaičiaus. 

Varžybų dalyviai 

Visi varžybų dalyviai privalo būti: 

a) golfininkai mėgėjai; 

b) golfininkai, sumokėję metinį HCP licencijos mokestį; 

c) golfininkai, kurių tikslusis handikapas nedidesnis: 

 vyrų: 36 

 moterų: 36 

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. 

Registruotis į LGT reitingo finalinį etapą gali: 

 LGT reitingo TOP 50 vyrų; 

 LGT reitingo TOP 20 moterų; 

 LGT stableford reitingo TOP 20 vyrų; 

 LGT stableford reitingo TOP 20 moterų; 

 Svečių stableford kategorijoje registruotis gali visi norintys, turintys 0 - 36 HCP. 

Varžybų dalyvių limitas – 100 žaidėjų.  

Esant didesniam užsiregistravusiųjų skaičiui, nei suplanuota, pirmenybė teikiama pagal:  

1) LGT reitingo kategorijų dalyviams; 

2) ankstesnį registracijos laiką. 

Žaidimo forma 

Smūgio žaidimas („stroke play“), 2 raundai po 18 laukų per dieną. 

Varžybų formatas 

Individualios varžybos: 

 vyrai                                  ≤ 28 HCP                        gross 

 moterys                              ≤ 35.9 HCP                     gross LGT 

 bendra                                ≤ 12.0 HCP                 stableford         reitingo 

 bendra                        12.1 – 24.0 HCP                 stableford       dalyviams 

 bendra                        24.1 – 36.0 HCP                 stableford 

 svečių grupė                            0 – 36.0 HCP                 stableford 



Starto aikštelės 

Vyrai – pradeda nuo geltonų starto aikštelių. 

Moterys – pradeda nuo raudonų starto aikštelių. 

Registracija 

Registracija vykdoma per „GolfBox“ sistemą: 

 http://tourentry.golfbox.dk/?cid=1147528  

 arba el. paštu: info@golfofederacija.lt (nurodykite savo Vardą, Pavardę, HCP ir namų klubą) 

Dalyvio mokestis – 70 Eur („The V Golf Club“ nariams – 40 Eur). 

Į mokestį įskaičiuotas maitinimas abi dienas „The V Golf Club“ golfo klube bei po 25 kamuoliukus 

apšilimui kasdien. 

Registracijos pabaiga - 2017.09.21, 17:00 

Sprendimas dėl lygaus rezultato 

LGT finalo individualių varžybų „gross“ formatu po dviejų raundų lygaus rezultato atveju nugalėtojas 

bus nustatytas peržaidimo metu, žaidžiant tris duobutes: 10, 11 ir 18. Skaičiuojama trijų duobučių 

smūgių suma. Po peržaidimo nepaaiškėjus nugalėtojui, žaidžiama 18 duobutė tol, kol bus nustatytas 

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 ir pirmajam raundui. 

Individualių varžybų „stableford“ formatu po dviejų raundų lygaus rezultato atveju nugalėtojas ir 

prizininkai bus nustatytas pagal: 1) mažesnį meistriškumo įvertį 2) geresnį rezultatą paskutiniuose 18, 9, 

6, 3 arba paskutiniame lauke. Jei lygiosios išliktų, toks atgalinis skaičiavimas būtų taikomas ir pirmajam 

raundui. 

Esant lygiam taškų skaičiui galutiniame LGT reitinge po finalo nugalėtojas bus nustatytas peržaidimo 

metu, žaidžiant tris duobutes: 1, 2 ir 9. Skaičiuojama trijų duobučių smūgių suma. Po peržaidimo 

nepaaiškėjus nugalėtojui, žaidžiama 9 duobutė tol, kol bus nustatytas nugalėtojas. Lygaus rezultato 

atveju likusiose pozicijose aukščiau stovės tas žaidėjas, kuris geriau pasirodė reguliariajame sezone. 

Komitetas 

 Mindaugas Markevičius, pirmininkas 

 AJ Steyn 

 Nerijus Tamošiūnas 

 Gediminas Mamkus, vyr teisėjas 

Aikštynas 

„The V Golf Club“ 

Tel.: +370 52 739788 

info@thevgolfclub.com – www.thevgolfclub.com 

 

Tel.: +370 610 22000 Mindaugas Markevičius 

info@golfofederacija.lt – www.golfofederacija.lt 

 

Turnyro taisyklės 

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). 

Varžybų dalyviai gali turėti padėjėją (ne profesionalų golfininką).  

Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama.  

Varžybose golfomobiliais naudotis draudžiama. Varžybų komiteto sprendimu priimta išimtis dėl 

golfomobilio naudojimo turnyre: Tik žaidėjams turintiems sveikatos sutrikimų ir iš anksto pateikusiems 

atitinkamą medicininę pažymą, komiteto sprendimu gali būti leista naudotis golfomobiliais ir 

pilnateisiai varžytis „Stableford“ kategorijoje, tacǐau jų rezultatai nebus is̨kaitomi LGF reitingo 

kategorijoje („stroke gross“) ir nebus skiriami reitingo taškai. 

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