
 

LGF MATCH PLAY ČEMPIONATAS 2018 
 

Varžybų nuostatai 
 

 

Organizatoriai 

Lietuvos golfo federacija (LGF) 

Europos Centro Golfo Klubas 

Data  

Čempionatas vyks rugsėjo 22 – 23 dienomis (šeštadienis, sekmadienis) 

Varžybų dalyviai 

Visi varžybų dalyviai privalo būti: 

a) golfininkai mėgėjai; 

b) golfininkai, sumokėję metinį HCP licencijos mokestį; 

Golfininkai, kurių tikslusis HCP didesnis nei 36, čempionate dalyvaus su 36 HCP. 

Dėl LGF Match Play čempiono ir čempionės vardo varžysis TOP 16 vyrų ir TOP 8 moterys pagal šių 

metų Lietuvos Golfo Turo reitingą. Šie dalyviais gaus vardinius kvietimus.  

Svečių kategorijų bendras dalyvių limitas – 48 žaidėjai. Esant didesniam, nei suplanuota, 

užsiregistravusiųjų skaičiui į svečių kategorija, pirmenybė teikiama pagal: 1) mažesnį tikslųjį HCP 2) 

ankstesnį registracijos laiką. 

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

Varžybų formatas 

Kategorijos: 

 LGT TOP 16 vyrai          16 dalyvių                 kviestiniai     gross 

 LGT TOP 8 moterys        8 dalyvės             kviestiniai     gross 

 Svečiai (1 kat.) bendra*      16 dalyvių*               pagal HCP stroke net 

 Svečiai (2 kat.) bendra*   16 dalyvių*               pagal HCP stroke net 

 Svečiai (3 kat.) bendra*  16 dalyvių*               pagal HCP  stroke net 

*svečių kategorijos bus sudaromos pagal žaidėjų HCP po 16 dalyvių. Pirmojo etapo poros bus 

sudaromos burtų keliu. Priklausomai nuo užsiregistravusių svečių skaičiaus, svečių kategorijų 

sudarymo nuostatai gali būti koreguojami turnyro komiteto sprendimu. 

 

Bus žaidžiami individualūs mačai “Match Play“ formatu: 

 LGT TOP 16 vyrų kategorija – abi dienas po 2 x 18 laukų per dieną; 

 LGT TOP 8 moterų kategorija – pirmą dieną 2 x 9 laukai, antrą dieną 1 x 18 laukų; 

 Svečių bendrose kategorijose – abi dienas po 2 x 9 laukus per dieną. 

 

Starto laikai: 

Pirma diena 

 LGT TOP 16 vyrų kategorija: 

o 1-i mačai 09:30 nuo 1 starto aikštelės kas 7 minutes 

o 2-i mačai 14:00 nuo 1 starto aikštelės kas 7 minutes 

 LGT TOP 8 moterų kategorija: 

o 1-i mačai 09:30 nuo 10 starto aikštelės kas 7 minutes 

o 2-i mačai 12:18 nuo 1 starto aikštelės kas 7 minutes 

 Svečių 1 kategorija: 

o 1-i mačai 10:26 nuo 1 starto aikštelės kas 7 minutes 

o 2-i mačai 13:00 nuo 10 starto aikštelės kas 7 minutes 



 Svečių 2 kategorija: 

o 1-i mačai 11:22 nuo 1 starto aikštelės kas 7 minutes 

o 2-i mačai 13:56 nuo 10 starto aikštelės kas 7 minutes 

 Svečių 3 kategorija: 

o 1-i mačai 09:58 nuo 10 starto aikštelės kas 7 minutes 

o 2-i mačai 12:46 nuo 1 starto aikštelės kas 7 minutes 

 

Antra diena 

 LGT TOP 16 vyrų kategorija: 

o 1-i mačai 09:30 nuo 10 starto aikštelės kas 7 minutes 

o 2-i mačai 13:58 nuo 1 starto aikštelės kas 7 minutes 

 LGT TOP 8 moterų kategorija: 

o 1-i mačai 13:30 nuo 1 starto aikštelės kas 7 minutes 

 Svečių 1 kategorija: 

o 1-i mačai 09:30 nuo 1 starto aikštelės kas 7 minutes 

o 2-i mačai 12:30 nuo 10 starto aikštelės kas 7 minutes 

 Svečių 2 kategorija: 

o 1-i mačai 10:26 nuo 1 starto aikštelės kas 7 minutes 

o 2-i mačai 13:26 nuo 10 starto aikštelės kas 7 minutes 

 Svečių 3 kategorija: 

o 1-i mačai 09:58 nuo 10 starto aikštelės kas 7 minutes 

o 2-i mačai 12:30 nuo 1 starto aikštelės kas 7 minutes 

 

*Aukščiau nurodyti starto laikai gali kisti, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, oro sąlygų ir kitų 

nenumatytų aplinkybių. 

 

Starto aikštelės 

Vyrai – nuo geltonų starto aikštelių. 

Moterys – nuo raudonų starto aikštelių. 

Vaikai iki 12 m. imtinai ir senjorai nuo 60 m. gali žaisti pasirinktinai arba nuo standartinių starto 

aikštelių arba nuo vienu žingsniu artimesnių starto aikštelių, apie tai pranešdami registracijos metu. 

Registracija 

Svečių kategorijos dalyvių registracija vykdoma per „GolfBox“ sistemą: 

 nuoroda į turnyro registraciją 

Dalyvio mokestis – 80 Eur. Lietuvos rinktinių nariams – 40 Eur. 

Lietuvos Golfo Turo reitingo TOP 16 vyrų ir TOP 8 moterys čempionate dalyvauja nemokamai. 

Į mokestį įskaičiuotas maitinimas abi dienas. 

Registracijos pabaiga - 2018.09.20, 20:00 

Sprendimas dėl lygaus rezultato 

Jei sužaidus raundą nugalėtojas nepaaiškėja, sportininkai toliau tęsia mačo žaidimą iki pirmos laimėtos 

duobutės, tęsiant paeiliui nuo tos duobutės, kurioje mačas buvo pradėtas. 

Komitetas 

Mindaugas Markevičius (pirmininkas) 

Mindaugas Glinskis 

Nerijus Tamošiūnas 

Domantas Matulis 

Gediminas Mamkus (vyr. teisėjas) 

 

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. 

 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1719107


Kontaktai 

„Europos Centro Golfo Klubas“ 

Adresas: Golfo g. 24, Girijos k., LT-15130 Vilniaus r. 

Tel.: +370 616 26366, info@golfclub.lt – www.golfclub.lt  

 

Lietuvos golfo federacija 

Tel.: +370 657 44653 

info@golfofederacija.lt – www.golfofederacija.lt  

 

Apgyvendinimas 

Dėl apgyvendinimo pasiūlymų kviečiame kreiptis į Europos Centro Golfo Klubą el. paštu: 

domantas@golfclub.lt  
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