
 

LGF TAURĖ 2018 
 

Varžybų nuostatai 
 

Organizatoriai 

Lietuvos golfo federacija (LGF) 

National Golf Resort 

Data 

Treniruočių raundas: gegužės 18 d. 

1 raundas: gegužės 19 d., šeštadienis 

2 raundas: gegužės 20 d., sekmadienis 

Grupės ir starto laikai 

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. 

Pirmos dienos varžybų startas – 8:30 nuo 1-os ir 10-os duobučių starto aikštelių kas 8-10 min. 

Antros dienos varžybų startas – 8:30 nuo 1-os ir 10-os duobučių starto aikštelių kas 8-10 min. Sudarant 

starto protokolą pagal pirmos dienos žaidėjų rezultatus.  

Varžybų dalyviai 

Visi varžybų dalyviai privalo būti: 

a) golfininkai mėgėjai;  

b) golfininkai, sumokėję metinį HCP licencijos mokestį; 

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. 

Žaidėjams, kurių HCP didesnis nei 36, bus priskirtas maksimalus HCP – 36.  

Varžybų dalyvių limitas – 96 žaidėjai. Esant didesniam užsiregistravusiųjų skaičiui, nei suplanuota, 

pirmenybė teikiama pagal: 1) mažesnį tikslųjį HCP 2) ankstesnį registracijos laiką 

Likus 3 dienom iki turnyro pradžios, pirmenybė teikiama tik pagal ankstesnį registracijos laiką. 

Žaidimo forma 

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

Varžybų formatas 

Individualios varžybos: 

 vyrai                               0 – 28 HCP                        gross 

 moterys                           0 – 35.9 HCP                     gross 

 bendra                             0 – 18.0 HCP                 stableford 

 bendra                        18.1 ir daugiau HCP           stableford 

 profesionalų grupė    gross 

 

Komandinės klubų varžybos: 

 vyrai (5 asm.)                   0 – 28 HCP          gross 

 moterys (5 asm.)              0 – 35.9 HCP           gross 

Klubų kapitonai deleguoja po 5 vyrus ir 5 moteris atstovauti savo klubą. Narių sąrašą kapitonai privalo 

pateikti Lietuvos golfo federacijai iki gegužės 18 dienos el. paštu info@golfofederacija.lt. 

Klubo komandos rezultatas – geriausiai tą dieną sužaidusių 3 komandos narių „gross“ rezultatų suma. 

Starto aikštelės 

Vyrai – pradeda nuo geltonų starto aikštelių. 

Moterys – pradeda nuo raudonų starto aikštelių. 
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Registracija 

Registracija vykdoma iki 2018.05.17, 20:00 val. 

Registruotis galite: 

- el. paštu: info@nationalgolf.lt 

- telefonu (mob.): +370 655 22222 

- klubo registratūroje 

- Golf Box sistemoje: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1347521  

 

Dalyvio mokestis – 100,00 EUR. 

Lietuvos golfo rinktinių nariams taikoma 50% nuolaida turnyro dalyvio mokesčiui. 

Į mokestį įskaičiuotas maitinimas abi dienas. 

 

Dalyvio mokestis turi būti apmokėtas pavedimu iki turnyro pradžios (gegužės 19 d.) į vieną iš šių  

Lietuvos golfo federacijos sąskaitų: 

 LT837300010151104289 (AB „Swedbank“) 

 LT837230000000700414 (UAB „Medicinos bankas“) 

 LT533500010002699268 (UAB „Paysera LT“) 

Paskirties laukelyje nurodykite: LGF Taurės dalyvio mokestis – Vardas Pavardė 

 

Turnyro dalyviams speciali treniruočių raundo kaina – 30,00 EUR (mokėti registratūroje). 

 

Sprendimas dėl lygaus rezultato 

Individualių varžybų „gross“ formatu po dviejų raundų lygaus rezultato atveju nugalėtojas bus 

nustatytas peržaidimo metu, žaidžiant iki pirmosios pergalės: 9-18-9-10-17-18 duobutes. 

 

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

antros dienos 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 pirmos dienos raundui. 

 

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

prizininkai bus nustatytas pagal: 1) mažesnį meistriškumo įvertį 2) geresnį antros dienos 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 pirmos dienos raundui. 

 

Komandinių klubų varžybų formatu nugalėtojas po dviejų raundų lygaus rezultato atveju bus nustatytas 

pagal geresnį turnyro antros dienos 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 pirmos 

dienos raundui. 

 

Komitetas 

Mindaugas Markevičius (pirmininkas) 

Arūnas Kuraitis 

Nerijus Tamošiūnas 

Gediminas Mamkus (vyr. teisėjas) 

Martin Hoyer (teisėjas) 

Aikštynas 

„National Golf Resort“ 

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

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

 

Lietuvos golfo federacija 

Tel.: +370 657 44653 

info@golfofederacija.lt – www.golfofederacija.lt  
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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“ 2018) . 

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

 

Apgyvendinimas „National Golf Resort“ 

Ekonominės klasės kambariuose / nakvynė asmeniui: 

 Dviviečiame numeryje– 35 Eur / asmeniui nakvynė 

 Triviečiame numeryje – 30 Eur / asmeniui nakvynė 

 Keturviečiame numeryje – 25 Eur / asmeniui nakvynė 

 

Standartinės klasės kambariuose / nakvynė asmeniui: 

 Standartinis dvivietis kambarys (iki 2 asmenų) – 80 Eur/ nakvynė 

 Apartamentai (iki 3 asmenų)– 125 Eur / nakvynė 

 Papildoma lova vaikui nuo 15 m. ir suaugusiam– 30 Eur/ nakvynė 

 Papildoma lova vaikui nuo 4 iki 14 m. – 15 Eur / nakvynė 

 

Apsistojant trim nakvynėm, taikoma 9% nuolaida 

Apsistojant keturiom ir daugiau nakvynėm, taikoma 14% nuolaida 

Pusryčiai už papildomą mokestį – 7 Eur / asmeniui 

 

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