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XIII-ASIS LEXUS GOLFO TURNYRAS 
 

N U O S T A T A I 
 

❖ ORGANIZATORIAI 
Oficialiosios LEXUS atstovybės Lietuvoje UAB „Autotoja“ ir UAB „Mototoja“, LEXUS distributorius Baltijos 
šalims „Toyota Baltic AS“, Lietuvos golfo federacija, Sostinių golfo klubas. 
 

❖ VIETA, DATA IR LAIKAS 
Vieta: 
Data: 
Varžybų tvarkaraštis: 

Sostinių golfo klubas (Pipiriškių km., Pastrėvio sen., 21331 Elektrėnų sav.) 
2018 m. birželio 9 d. (šeštadienis) 

• Atvykimas, registracija: nuo 6:30 val. 

• Startas: 8:00 val. iš 1-ojo ir 10-ojo laukų. 
 

❖ VARŽYBŲ KOMITETAS IR TEISĖJAI 
Komitetas: • Tomas Skėrys (pirmininkas) 

• Jurgita Kievišaitė 

• Harri Ahtiainen 

• Mindaugas Markevičius 

• Gediminas Mamkus (vyr. teisėjas) 

• Tomas Pranevičius (teisėjas) 
 

❖ DALYVIAI 
Varžybose dalyvauti turi teisę: 
1) Lietuvos golfininkai susimokėję 2018 m. žaidėjo handikapo (HCP) licencijos mokestį (daugiau 

informacijos žr. www.golfofederacija.lt/zaidejo-mokestis/). Žaidėjo HCP turi būti aktyvus, t.y.: 
(a) 2017 m. žaidėjas namų klubui turėjo būti grąžinęs bent 4 kvalifikacinių raundų rezultatus arba 
(b) 2018 m. iki turnyro dienos žaidėjas namų klubui turi grąžinti bent 3 kvalifikacinių raundų rezultatus. 

2) kitų šalių golfininkai, turintys savo šalies golfo federacijos HCP kortelę ar kitą aktyvaus HCP įrodymą. 
Dalyvių limitas – 120 žaidėjų (110 užsiregistravusių ir 10 LEXUS kviestinių). 
 

❖ FORMATAS 
Varžybų rūšis ir forma: individualios smūgio žaidimo varžybos (angl. individual stroke play competition). 
Apimtis: vienas raundas (18 laukų). Rezultatas: • bendrasis  (angl. ‚gross‘) 

• grynasis  (angl. ,net‘) 

• Steiblfordas  (orig. Stableford) 
 

❖ ŽAIDĖJŲ KATEGORIJOS 

• I kategorija HCP 0-8,0 – 15,0* Vyrai ‚net‘ 

• II kategorija HCP -15,1 – 28,0* Vyrai ‚net‘ 

• III kategorija HCP 0-8,0 – 20,0* Moterys ‚net‘ 

• IV kategorija HCP -20,1 – 28,0* Moterys ‚net‘ 

• V kategorija HCP -28,1 – 35,9* Moterys ir vyrai Steiblfordas 

• VI kategorija HCP 0-8,0 – 28,0 Vyrai ‚gross‘ (LGT reitingas) 

• VII kategorija HCP 0-8,0 – 35,9 Moterys ‚gross‘ (LGT reitingas) 

Apdovanoti bus kiekvienos kategorijos nugalėtojai bei 2 ir 3 vietų laimėtojai. Jei kategorijoje bus 6 arba 
mažiau dalyviai, apdovanotas bus tik kategorijos nugalėtojas. 
* įvertinęs užsiregistravusiųjų žaidėjų skaičių, Komitetas gali pakeisti kategorijų HCP ribas. 
 

❖ PAPILDOMOS RUNGTYS 

• Tiesiausio smūgio rungtis (vyrams ir moterims atskirai) – 01 laukas; 

• Artimiausio smūgio iki vėliavėlės rungtis (vyrams ir moterims kartu) – 10 laukas 
(matuojama nuo vėliavėlės koto iki kamuoliuko artimiausio krašto); 

• Tolimiausiojo smūgio rungtis (vyrams ir moterims atskirai) – 06 laukas. 
Apdovanoti bus kiekvienos rungties nugalėtojai. 
 

http://www.golfofederacija.lt/zaidejo-mokestis/
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❖ REGISTRACIJA 
Registraciją Komitetas sustabdė 2018.06.04 10.00 val. dėl viršytos dalyvių kvotos. 
Žaidėjų registracija vyksta nuo š.m. balandžio 20 d. iki birželio 6 d. (trečiadienis) 17:00 val.: 

• el. paštu: info@capitals.lt 

• tel.: +370 619 99999 

• klubo registratūroje 
Registruojantis el. paštu, telefonu arba klubo registratūroje būtina pranešti vardą ir pavardę, namų 

golfo klubą, HCP, mob. tel. numerį bei el. pašto adresą. 
Jei pasibaigus registracijos laikui užsiregistravusiųjų bus daugiau nei varžybų organizatorių numatyta 

dalyvių kvota, žaidėjai atrenkami vadovaujantis tokiais Lietuvos golfo federacijos Valdybos patvirtintais 
atrankos kriterijais: 1) mažesnis HCP (EGA HCP); 2) ankstesnis registracijos laikas. 

Likus 3 dienom iki registracijos pabaigos (nuo birželio 3 d., sekmadienio, 17:00 val.), pirmenybė 
teikiama tik pagal ankstesnį registracijos laiką. Jei per šį 3 dienų laikotarpį bus pasiekta dalyvių kvota, 
Komiteto sprendimu registracija stabdoma. 

Užsiregistravus ir neatvykus į turnyrą bei nepranešus apie nedalyvavimą klubo registratūrai, žaidėjas 
privalo sumokėti baudą – visą dalyvio mokestį. Apie savo nedalyvavimą užsiregistravęs žaidėjas privalo 
pranešti ne vėliau kaip iki registracijos pabaigos (birželio 6 d. 17:00 val.). 
 

❖ GRUPĖS IR STARTO LAIKAS 

• Grupės sudaromos pagal HCP, po 3-4 žaidėjus. 

• Žaidėjų pradinę starto eilę grupėse nustatys Komitetas burtų keliu. 

• Startas – 8:00 val. nuo 1-ojo ir 10-ojo laukų grupėmis kas 10-12 min. 

• Starto protokolas bus paskelbtas birželio 7 d. (ketvirtadienį) 17:00 val.: 
- Sostinių golfo klubo interneto svetainėje (www.capitals.lt) 
- Golfbox tinklalapyje (https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/#/competition/1502613) bei 
- bus galima teirautis telefonu +370 619 99999 

 

❖ DALYVIO MOKESTIS 
Dalyvio mokestis: 50 EUR 
Mokestis gali būti sumokėtas Sostinių GK, atvykus į turnyrą arba pavedimu. Rekvizitai apmokėjimui: 

• Įmonė: UAB „Sostinių golfo klubas“ 

• A.s.: LT27 2140 0300 0266 9377 (Bankas „Luminor Bank AB“) 

• Paskirtis: „Vardas Pavardė, mokestis už 2018 m. LEXUS turnyrą.“ 
 

❖ TAISYKLĖS 
Varžybose bus vadovaujamasi R&A ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis (2016), LGF „kietąja kortele“ 
2018, vietinėmis Sostinių golfo klubo taisyklėmis. 
 

❖ SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ 

• Nustatant I-V kategorijos žaidėjų vietas lygaus rezultato atveju aukštesnė vieta skiriama vadovaujantis 
tokiais prioriteto mažėjimo tvarka išvardintais kriterijais: 1) mažesnis EGA HCP; 2) matematiškai 
geresnis 10-18, 13-18, 16-18 laukų arba 18 lauko rezultatas; 3) loterija. 

• Nustatant VI ir VII kategorijos nugalėtojus lygaus rezultato atveju 10 lauke vykdomas peržaidimas iki 
pirmojo laimėto lauko. Jei peržaidimą tektų kartoti 4 kartus, toliau peržaidimas perkeliamas į 18 lauką. 
Nustatant VI-VII kategorijų kitų vietų žaidėjų vietas lygaus rezultato atveju aukštesnė vieta skiriama 
vadovaujantis tokiais prioriteto mažėjimo tvarka išvardintais kriterijais: 1) matematiškai geresnis 10-18, 
13-18, 16-18 laukų arba 18 lauko rezultatas; 2) loterija. 

 

❖ KITOS SĄLYGOS 

• Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama. 

• Golfomobiliais naudotis draudžiama išskyrus atvejus kai Komitetas leidžia dėl medicininių priežasčių. 
Bet kokiu atveju, žaidėjui naudojančiam golfomobilį neskiriami LGT reitingo taškai. 

• Sprendimus dėl nuostatų pakeitimų bei atvejų nenumatytų šiuose nuostatuose priima Komitetas. 
 

❖ KONTAKTAI 
Sostinių golfo klubas: 

• Info@capitals.lt 

• +370 619 99999 

Lietuvos golfo federacija: 

• info@golfofederacija.lt 

• +370 657 44653 
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