
 

LGF TAURĖ 2021 
 

Varžybų nuostatai 
 

Organizatoriai 

Lietuvos golfo federacija (LGF) ir The V Golf Club. 

Data 

Treniruočių raundas: gegužės 14 d., penktadienis 

1 raundas: gegužės 15 d., šeštadienis 

2 raundas: gegužės 16 d., sekmadienis 

Grupės ir starto laikai 

Starto grupės bus sudaromos po 3 žaidėjus. 

Abiejų dienų varžybų startas – 10:00 nuo 1-os starto aikštelės kas 10 min. 

Žaidėjų pradinę starto eilę grupėse nustatys varžybų komitetas burtų keliu. 

Varžybų dalyviai 

Visi varžybų dalyviai privalo būti: 

a) golfininkai mėgėjai; 

b) golfininkai, sumokėję metinį HCP licencijos mokestį; 

c) golfininkai, kurių tikslusis handikapas nedidesnis: 

 vyrų: 35.9 HCP 

 moterų: 35.9 HCP 

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. 

Žaidimo forma 

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

Varžybų formatas 

Individualios varžybos „maximum stroke gross“ formatu* B divizione, „stroke gross“ – A divizione: 

 

 A divizionas B divizionas 

 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 gr. 9 gr. 10 gr. 

Vyrai Bendra iki 18 m. iki 12 m. 13-18 19-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 

starto aikštelės           

Moterys Bendra iki 18 m. iki 12 m. 13-18 19-29 30-49 50+    

starto aikštelės           

 

Komandinės klubų varžybos „stroke gross“ formatu: 

 Klubų kapitonai deleguoja po 5 vyrus ir 5 moteris atstovauti savo klubą. Sąrašą kapitonai turi 

pateikti Lietuvos golfo federacijai iki gegužės 14 dienos el. paštu info@golfofederacija.lt. 

 Klubo komandos rezultatas – geriausiai tą dieną sužaidusių 3 komandos narių „stroke gross“ 

rezultatų suma. 

*„Maximum stroke gross“ formatas – šis formatas žaidžiamas kaip standartinis „stroke gross“  formatas 

skaičiuojant atliktus smūgius duobutėje, tik kiekvienas sportininkas turi nustatytą maksimalų smūgių 

mailto:info@golfofederacija.lt


skaičių duobutėje, kurį viršijus duobutė baigiama ir sportininko duobutės rezultatu užrašomas šis 

skaičius. Jis apskaičiuojamas taip: duobutės PAR reikšmė + 2 smūgiai + papildomų HCP smūgių sk.  

Pvz.: PAR 4 duobutė (4 smūgiai) + 2 smūgiai + žaidėjas su 30 HCP (2 smūgiai) = maks. 8 smūgiai 

Atlikus daugiau smūgių, nei šis maksimalus skaičius, duobutės rezultatas žaidėjui skaičiuojamas kaip 8. 

Starto aikštelės 

Visi dalyviai gali varžytis nuo tolimesnių starto aikštelių, nei yra nustatyta  „Varžybų formato“ skiltyje. 

Pavyzdžiui vyrai – nuo baltų, o moterys nuo geltonų starto aikštelių. Apie tokį pasirinkimą dalyviai 

privalo informuoti registracijos metu. 

Registracija 

Registracija vykdoma per „GolfBox“ sistemą: 

 nuoroda į turnyro registraciją 

Dalyvio mokestis – 100 Eur. Mokėti pavedimų į Lietuvos golfo federacijos sąskaitą: 

 LT837300010151104289 

Į mokestį įskaičiuotas maitinimas. 

Registracijos pabaiga - 2021.05.14, 10:00 

Svarbi informacija dalyviams 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu visi dalyviai renginio metu privalo dėvėti 

veido kaukes. Išimtis taikoma tik pradėjus savo varžybinį raundą golfo aikštyne arba treniruojantis 

treniruočių aikštelėje. Svarbu laikytis saugaus atstumo tarp dalyvių viso renginio metu. 

Jaučiant viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.) sportininkai privalo nevykti į renginį. 

Apdovanojimai 

Prizų įteikimo ceremonija nebus vykdoma. Nugalėtojai bus pasveikinti ir apdovanoti individualiai kitų 

turnyrų metu ar kitu sutartu laiku. 

Sprendimas dėl lygaus rezultato 

Individualių varžybų A divizione po dviejų raundų lygaus rezultato atveju nugalėtojas bus nustatytas 

peržaidimo metu, žaidžiant 18 duobutę, 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 B divizione po dviejų raundų lygaus rezultato atveju nugalėtojas ir prizininkai bus 

nustatyti pagal geresnį rezultatą paskutiniuose 18, 9, 6, 3 arba paskutiniame lauke. Jei lygiosios išliktų, 

toks atgalinis skaičiavimas būtų taikomas ir pirmajam raundui. 

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

pagal geresnį rezultatą paskutiniuose 18, 9, 6, 3 arba paskutiniame lauke. Jei lygiosios išliktų, toks 

atgalinis skaičiavimas būtų taikomas ir pirmajam raundui. 

Komitetas 

Mindaugas Markevičius (pirmininkas) Tomas Pranevičius (vyr. teisėjas)  

Nerijus Tamošiūnas   Miglė Banytė 

Kontaktai 

„The V Golf Club“ - Adresas: Ežeraičių g. 2, Ežeraičių k., Avižienių sen., Vilniaus raj. 

Tel.: +370 527 39788, info@thevgolfclub.com – www.thevgolfclub.com  

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

Turnyro taisyklės 

Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules Limited“ ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis 

2021 metams bei LGF patvirtintais bendraisiais varžybų nuostatais ir bendrosiomis vietinėmis 

taisyklėmis (LGF „Kietoji kortelė“ 2021).  

Žaidėjų padėjėjai („caddies“) yra leidžiami. Žiūrovai yra draudžiami. 

Golfomobiliais naudotis draudžiama, išskyrus atvejus, kai Komitetas leidžia dėl medicininių priežasčių. 

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

Apgyvendinimas 

     Dėl apgyvendinimo pasiūlymų kviečiame kreiptis į The V Golf Club el. paštu: info@thevgolfclub.com 
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