
 

LIETUVOS MATCH PLAY ČEMPIONATAS 
 

Varžybų nuostatai 

 

Organizatoriai 

Lietuvos golfo federacija ir „Sostinių Golfo Klubas“ 

Data  

Čempionatas vyks rugsėjo 20 – 22 dienomis (penktadienis - sekmadienis) 

Varžybų dalyviai 

Visi varžybų dalyviai privalo būti: 

a) golfininkai mėgėjai; 

b) golfininkai, sumokėję metinį HCP licencijos mokestį; 

Dalyvių limitas: 108 dalyviai 

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

1) mažesnį tikslųjį HCP 2) ankstesnį registracijos laiką. 

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

Registracija 

Dalyvių registracija vykdoma per „GolfBox“ sistemą: 

 nuoroda į turnyro registraciją 

Dalyvio mokestis: penktadienis - 45 Eur, šeštadienis ir sekmadienis – 90 Eur. Lietuvos rinktinių 

nariams ir „Sostinių Golfo Klubo“ nariams – penktadienį 30 Eur, šeštadienį ir sekmadienį – 50 Eur.  

Mokestis mokamas golfo klube. Į mokestį įskaičiuotas maitinimas. 

Registracijos pabaiga - 2019.09.18, 20:00 

Varžybų formatas 

Čempionatas vyks tris dienas.  

Pirmąją dieną bus žaidžiamas individualus 18 duobučių gross Stroke Play raundas. Dalyvių užimta vieta 

nulems kurioje grupėje ir dėl kokių galutinių pozicijų varžysis sportininkas. Į kitą etapą pateks 56 

geriausiai sužaidę vyrai bei 8 geriausiai sužaidusios moterys. Dalyviai turės susimokėti mokestį. 
Antrąją ir trečiąją čempionato dieną bus varžomasi  Match Play formatu. Grupės sudaromos pagal 

pirmosios dienos rezultatus: 

1. Vyrai – 1-16 vietos        16 dalyvių                 gross  4 x 18 duob. 

2. Moterys – 1-8 vietos     8 dalyvės             gross  3 x 18 duob. 

3. Vyrai – 17-24 vietos      8 dalyviai                  gross  3 x 18 duob. 

4. Vyrai – 25-32 vietos  8 dalyviai                  gross  3 x 18 duob. 

5. Vyrai – 33-40 vietos  8 dalyviai                  gross  3 x 18 duob. 

6. Vyrai – 41-48 vietos  8 dalyviai                  gross  3 x 18 duob. 

7. Vyrai – 49-56 vietos  8 dalyviai                  gross  3 x 18 duob. 

 

Sportininkai varžysis gross Match Play formatu. 1 grupės dalyviai žais šeštadienį ir sekmadienį po 2 

raundus (po 18 duobučių per raundą) per dieną, o 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupių dalyviai – 2 raundus (po 18 

duobučių per raundą) šeštadienį, o sekmadienį – 1 raundą (18 duobučių). 

Mačų poros bus sudaromos pagal pirmos dienos rezultatus: geriausias grupės sportininkas varžysis 

su paskutiniu grupės dalyviu, antras su priešpaskutiniu, trečias su trečiu nuo galo ir t.t.  

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. 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2144841


Starto laikai 

Penktadienis: 12:00 nuo 1 ir 10 lauko kas 10 minučių po 3 žaidėjus. 

Šeštadienis ir sekmadienis: 

1 grupė: Vyrai 1-16 vietos 

Šešt. 09:30 1 duob. 8 mačai kas 7 minutes 

Šešt. 13:30* 10 duob. 8 mačai kas 7 minutes *(arba anksčiau, esant galimybei) 

Sekm. 09:30 1 duob. 8 mačai kas 7 minutes 

Sekm. 13:30* 1 duob. 8 mačai kas 7 minutes *(arba anksčiau, esant galimybei) 

2 grupė: Moterys 1-8 vietos 

Šešt. 10:26 1 duob. 4 mačai kas 7 minutes 

Šešt. 14:26* 10 duob. 4 mačai kas 7 minutes *(arba anksčiau, esant galimybei) 

Sekm. 12:46 1 duob. 4 mačai kas 7 minutes 

3 grupė: Vyrai 17-24 vietos 

Šešt. 09:30 10 duob. 4 mačai kas 7 minutes 

Šešt. 13:30* 1 duob. 4 mačai kas 7 minutes *(arba anksčiau, esant galimybei) 

Sekm. 12:18 1 duob. 4 mačai kas 7 minutes 

4 grupė: Vyrai 25-32 vietos 

Šešt. 09:58 10 duob. 4 mačai kas 7 minutes 

Šešt. 13:58* 1 duob. 4 mačai kas 7 minutes *(arba anksčiau, esant galimybei) 

Sekm. 11:50 1 duob. 4 mačai kas 7 minutes 

5 grupė: Vyrai 33-40 vietos 

Šešt. 10:26 10 duob. 4 mačai kas 7 minutes 

Šešt. 14:26* 1 duob. 4 mačai kas 7 minutes *(arba anksčiau, esant galimybei) 

Sekm. 11:22 1 duob. 4 mačai kas 7 minutes 

6 grupė: Vyrai 41-48 vietos 

Šešt. 10:54 1 duob. 4 mačai kas 7 minutes 

Šešt. 14:54* 10 duob. 4 mačai kas 7 minutes *(arba anksčiau, esant galimybei) 

Sekm. 10:54 1 duob. 4 mačai kas 7 minutes 

7 grupė: Vyrai 49-56 vietos 

Šešt. 10:54 10 duob. 4 mačai kas 7 minutes 

Šešt. 14:54* 1 duob. 4 mačai kas 7 minutes *(arba anksčiau, esant galimybei) 

Sekm. 10:26 1 duob. 4 mačai kas 7 minutes 

Sprendimas dėl lygaus rezultato 

Match Play raundo metu neišaiškėjus nugalėtojui per 18 duobučių, sportininkai toliau tęsia mačo 

žaidimą iki pirmos laimėtos duobutės. Individualiame gross stroke play raunde aukštesnę vietą užims 

sportininkas, geriau sužaidęs paskutines 9, 6, 3 ir 1 duobutes. 

Komitetas 

Mindaugas Markevičius (pirmininkas) 

Kastitis Stankyavichyus 

Nerijus Tamošiūnas 

Gediminas Mamkus (vyr. teisėjas) 

Turnyro taisyklės 

Varžybos vyks remiantis „R&A Rules Limited“ ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis (2019), LGF 

„Kietąja Kortele 2019“ bei varžybų Komiteto patvirtintais vietinių taisyklių papildymais. 

Golfomobiliais naudotis draudžiama. 

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

Kontaktai 

„Sostinių Golfo Klubas“ - Adresas: Pipiriškių k., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav. 

Tel.: +370 619 99999, info@capitals.lt – www.capitals.lt  

Lietuvos golfo federacija - Tel.: +370 657 44653 - info@golfofederacija.lt – www.golfofederacija.lt  

Apgyvendinimas 

Dėl apgyvendinimo pasiūlymų kviečiame kreiptis į „Sostinių Golfo Klubą“ el. paštu: info@capitals.lt  
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