Lietuvos atvirasis senjorų golfo čempionatas 2016
Vilkės golfo klubas, 2016.05.07-08

VARŽYBŲ NUOSTATAI
1. Organizatoriai
 Lietuvos golfo federacija (LGF)
 Vilkės golfo klubas
2.




Data
Treniruotės raundas: 2016.05.06 (penktadienį)
1 raundas: 2016.05.07 (šeštadienį)
2 (finalinis) raundas: 2016.05.08 (sekmadienį)

3. Žaidimo forma
36 laukų (2 raundai po 18 laukų) individualios smūgio
žaidimo su bendruoju (gross) rezultatu varžybos.
4. Čempionato dalyviai
Lietuvos arba kitos šalies žaidėjai, kurių:
(a) amžius – pirmąją varžybų dieną (2016.05.07) yra:
 50 m. ir daugiau (vyrai-senjorai);
 50 m. ir daugiau (moterys-senjoros);
(b) žaidėjo statusas – mėgėjas;
(c) HCP limitas:
 vyrai 35,9 ir mažiau;
 moterys 35,9 ir mažiau;
5. Čempionato grupės ir titulas
 A gr. – 50+ vyrai;
 B gr. – 50+ moterys.
Šių grupių nugalėtojams bus suteiktas Lietuvos atvirojo
senjorų čempiono titulas vienerių metų laikotarpiui.
6. Sprendimas dėl lygaus rezultato
 Čempionato nugalėtojai po dviejų raundų lygaus
rezultato atveju bus nustatyti peržaidimo metu iki
pirmojo laimėto lauko. Peržaidimas vyks 1 ir 18
laukuose.
 2 ir 3 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 pirmajam
raundui.
7. Startas
 Gegužės 07 d. (šeštadienį) – 10:00 val. nuo 1 ir 10
lauko;
 Gegužės 08 d. (sekmadienį) – 10:00 val. nuo 1 ir 10
lauko;
Esant dideliam dalyvių skaičiui, Komitetas pasilieka teisę
keisti starto tvarką.
8. Starto aikštelės
 Vyrai – geltonos
 Moterys – raudonos

9. Registracija
Registracijos pabaiga: 2016.05.04 (trečiadienį), 19:00 val.
Registracijos būdai:
 Telefonu: +37061346179;
 El. paštu: marius@wolfgolf.lt;
 Golfo klubo registratūroje.
Registruojantis būtina nurodyti: vardą, pavardę, tikslią
gimimo datą, namų klubą, tikslųjį HCP, telefono nr. ir el.
pašto adresą.
10. Mokestis
 „Vilkės“ golfo klubo nariams: 30 EUR (čempionato
mokestis) +15 EUR (užkandžiai ir vakarienė (abi
dienas));
 Ne „Vilkės“ golfo klubo nariams: 60 EUR (čempionato
mokestis) +15 EUR (užkandžiai ir vakarienė (abi
dienas));
 Treniruotės raundas gegužės 06 d. – nemokamas.
11. Komitetas
 Marius Zienius (pirmininkas);
 Gediminas Mamkus (vyr. teisėjas);
 Tomas Pranevičius;
 Kęstutis Jezepčikas;
 Romualdas Butrimas.
12. Aikštynas
Vilkės golfo klubas
 Adresas: Vilkės g. 26, Kamorūnų km., Leipalingio sen.,
Druskininkų sav.
 Tel.: +37061145333;
 Elektroninis paštas: reception@dzukijosgolfas.lt;
 Internetas: www.wolfgolf.lt
13. Kitos sąlygos
 Šie nuostatai yra LGF „kietosios kortelės“ 2016
papildymas.
 Golfomobiliu naudotis draudžiama. Išimtis: esant
galimybei, tik dėl medicininių priežasčių Komiteto
sprendimu gali būti leista naudotis golfomobiliu.
 Sprendimus dėl nuostatuose nenumatytų atvejų
priima Komitetas.
14. Apgyvendinimas
 Varžybų dalyviai čempionatinio savaitgalio metu
(gegužės 06–08 d.) galės apsigyventi viešbutyje
„Europa Royale Druskininkai“ su 30% nuolaida.
 Nakvynės kaina ,,Vilkės“ golfo klubo viešbutyje – 20
EUR.

