
                           VARŽYBŲ NUOSTATAI                                                                                                    

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų taurė 2020 

ORGANIZATORIAI  
Lietuvos golfo federacija (LGF) 
National Golf Resort  
Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai 

VIETA, DATA IR LAIKAS 
Vieta: Golfo klubas „National Golf Resort“ (Stančių k., Tvenkinių g. 30,  Klaipėdos raj.) 
Data: 2020 m. gegužės 30 d. (šeštadienis) 

VARŽYBŲ TVARKA 
Atvykimas, registracija: nuo 8:00 val. 
Startas: 9 val.  
Starto grupės po 3-4 žaidėjus 
Žaidėjų pradinę starto eilę grupėse nustatys varžybų komitetas burtų keliu, kuri sutaps su 
starto protokole išdėstyta žaidėjų eile grupėje. 

VARŽYBŲ DALYVIAI 
Varžybose dalyvauti turi teisę: 
1) kiekvienas žaidėjas (-a), susimokėjęs meistriškumo įverčio metinį mokestį; 
2) žaidėjai iš užsienio, turintys savo šalies golfo federacijos, sąjungos ar asociacijos 
patvirtintą žaidėjo meistriškumo įverčio(HCP) kortelę ar kitą įrodymą apie aktyvų HCP; 
3) žaidėjaI, kurių tikslusis handikapas ne didesnis: 
 • vyrų: 36.0 HCP 
• moterų: 36.0 HCP 
• vyrų ir moterų: + 36.0 HCP* 
 
Dalyvių limitas – 96 asmenys 

ŽAIDIMO FORMA 
Smūgio žaidimas (“stroke play”), 1 raundas 18 duobių  

VARŽYBŲ FORMATAS  
Individualios varžybos: 
• vyrai - iki 28 HCP * – gross 
• moterys - iki 35.9 HCP * – gross 
• bendra iki - 18.0 HCP- stableford 
• bendra 18.1 – 36 HCP stableford *  
• profesionalų grupė (jei susirinks) gross 

*jeigu leidžia žaidėjų limitas  

STARTO AIKŠTELĖS  
Vyrai- pradeda nuo geltonų starto aikštelių  
Moterys – pradeda nuo raudonų starto aikštelių  

Išimtys: 
Visi dalyviai gali varžytis nuo tolimesnių starto aikštelių, nei yra nustatyta. Pavyzdžiui vyrai 



–nuo baltų, o moterys nuo geltonų starto aikštelių. Apie tokį pasirinkimą dalyviai privalo 
informuoti registracijos metu. 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. Pasirinkus žaisti nuo artimesnių starto 
aikštelių, dalyvis gauna LGT reitingo taškus, tačiau nepretenduoja į gross kategorijų prizus. 

REGISTRACIJA 
Žaidėjų registracija vyksta iki 2020 metų gegužės 29 d. 12:00 val.: 
- el. paštu info@nationalgolf.lt; 
- telefonu (mob.): +370 655 22222; 
- GolfBox sistemoje; 
 -Klubo registratūroje. 

 Registruojantis būtina pranešti vardą ir pavardę, namų golfo klubą, tikslųjį 
meistriškumo įvertį (HCP) bei el. paštą. 

 Jei pasibaigus registracijos laikui užsiregistravusiųjų bus daugiau nei varžybų 
organizatorių numatyta dalyvių kvota, žaidėjai atrenkami vadovaujantis tokiais 
atrankos kriterijais: 1) mažesnis tikslusis HCP; 2) ankstesnis registracijos laikas. 
Likus 3 dienoms iki varžybų pradžios, 1-asis kriterijus nebegalioja, t.y. per paskutines 
3 dienas užsiregistravę žaidėjai priimami pagal ankstesnį registracijos laiką. 

 Užsiregistravus ir neatvykus į turnyrą bei nepranešus apie nedalyvavimą klubo 
registratūrai, žaidėjas privalo sumokėti turnyro mokestį t.y.  50 eur.  Apie savo 
nedalyvavimą būtina pranešti ne vėliau kaip likus vienai dienai iki turnyro. 

MOKESČIAI  
Dalyvio mokestis – 50 EUR. Mokėti pavedimu į UAB National Golf Resort sąskaitą: 
A/S LT197300010121675544 Swedbank  

SPECIALUS PASIŪLYMAS (turnyro svečiams)  

 Penktadienį (05.29 d.) green fee mokestis– 35 eur; 
 Sekmadienį (05.31) green fee mokestis – 35 eur. 

SVARBI INFORMACIJA DALYVIAMS  
Visi dalyviai privalo turėti dezinfekcinį skystų, kurį rekomenduoja naudoti po kiekvieno 
fizinio kontakto su bet kokia aikštyno įranga (vėliavėle, duobute, grėbliais ir t.t.) bei kitais 
dalyviais.  
Laikytis  rekomenduojamo saugaus atstumo 
Laikytis visų rekomendacijų ir taisyklių, kurios yra galiojančios įvesto karantino Lietuvoje 
metu  

APDOVANOJIMAI  
 
Nugalėtojai bus apdovanojami Lietuvos golfo čempionato metu, kuris vyks 
liepos 17-19 d. National Golf Resort klube   

TAISYKLĖS 

 Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules Limeted“ ir USGA patvirtintomis golfo 
taisyklėmis 2020 m. bei vietinėmis National Golf Resort golfo klubo taisyklėmis. 

 Žaidėjas, kuris pavėluoja į starto aikštelę iki 5 min., baudžiamas dviem baudos 
smūgiais, o vėluojant daugiau - diskvalifikuojamas. 

 HCP limitas keliamas iki 36 hcp, jei likus 3 dienoms iki registracijos nesurenkamas 
reikalingas kiekis žaidėjų. 

 Žaidėjai, dalyvaujantys LGF turnyruose, kurių HCP didesnis nei 28 – vyrams ir 35,9 
– moterims, startuoja vėliau, po pagrindinės Gross grupės. 



 Žaidėjai iki 23 metų  nepretenduoja į Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų taurę 
2020, Taurė įteikiama  geriausiam GROSS SCORE rezultatui. 

SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ 

Individualių varžybų „gross“ formatu po dviejų raundų lygaus rezultato atveju nugalėtojas 
bus nustatytas peržaidimo metu, žaidžiant duobutes tokiu eiliškumu: 16, 17, 18 ir kartoti 18 
duob., 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. 

KITOS SĄLYGOS 
Varžybų dalyviai gali turėti padėjėją (1 asmenį). 
Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama. 
Golfomobiliais naudotis leidžiama tik tuo atveju, jei žaidėjas įrodo, kad tai būtina dėl jo 
sveikatos būklės. (I,II kategorijose žaidėjas naudojęsis golfomobiliu į prizus nepretenduoja) 
Sprendimus dėl nuostatų pakeitimų bei atvejų nenumatytų šiuose nuostatuose priima 
varžybų komitetas 

APGYVENDINIMAS 

Dėl apgyvendinimo pasiūlymu kviečiame kreiptis į National Golf Resort el.paštu: 
sales@nationalgolf.lt  

VARŽYBŲ KOMITETAS: 

James John Arnold – National Golf Resort direktorius  
Lietuvos Golfo Federacijos atstovas – Nerijus Tamošiūnas 
Turnyro vyr. teisėjas – Martin Hoyer   

KONTAKTAI 
National Golf Resort golfo klubas  
Tvenkinių g.30, Stančių k. Klaipėdos r.  
Tel. + 370 655 22222, info@nationalgolf.lt , sales@nationalgolf.lt  
www.nationalgolf.lt    
Lietuvos golfo federacija 
Tel.+ 370 657 44653, info@golfofederacija.lt,   
www.golfofederacija.lt 
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