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VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 2020-11
2020 m. spalio 23 d.
Lietuvos golfo federacijos (toliau – LGF) valdybos posėdis įvyko 2020 m. spalio 23
dieną 10 val. adresu Gedimino pr. 1, Vilnius
Posėdžio pirmininkas – valdybos pirmininkas, kuris yra ir LGF prezidentas, Česlav
Okinčic.
Posėdžio sekretorius – generalinis sekretorius Mindaugas Markevičius.
Dalyvavo valdybos nariai – Česlav Okinčic, Donatas Puodžiukynas, Gediminas
Mackelis, Gediminas Mamkus Arūnas Kuraitis, Arūnas Starkus.
Posėdžio klausimais balsavo 6 (šeši) iš 7 (septynių) balso teisę turinčių LGF valdybos
narių. Kvorumas yra.
DARBOTVARKĖ.
1. Lietuvos golfo federacijos preliminaraus 2021 m. turnyrų tvarkaraščio
aptarimas.
2. Lietuvos golfo federacijos ir golfo aikštynų „GolfBox“ sistemos naudojimo
sutarties projekto aptarimas
3. „Avenire“ agentūros diskusijų progreso ir kitų viešųjų ryšių aptarimas
4. Kiti einamieji klausimai
1. SVARSTYTA. Lietuvos golfo federacijos preliminaraus 2021 m. turnyrų
tvarkaraščio aptarimas.
NUTARTA: Pakoreguoti 2021 m. LGF turnyrų tvarkaraštį ir pateikti jį valdybos
nariams elektroniniu būdu bei surengti artimiausiu metu elektroninį balsavimą dėl galutinio
2021 m. LGF turnyrų tvarkaraščio tvirtinimo.

2. SVARSTYTA. Lietuvos golfo federacijos ir golfo aikštynų „GolfBox“ sistemos
naudojimo sutarties projekto aptarimas.
NUTARTA: Pakoreguoti Lietuvos golfo federacijos ir golfo klubų „GolfBox“
naudojimo sutarties projektą ir tuomet vėl pateikti valdybos nariams tvirtinimui.
3. SVARSTYTA. „Avenire“ agentūros diskusijų progreso ir kitų viešųjų ryšių
aptarimas.
Šiuo klausimu nutarimas nebuvo priimamas.

4. SVARSTYTA. Kiti einamieji klausimai.
Arūnas Starkus pasiūlė sukurti LGF etikos komitetą, kuris spręstų tokius klausimus,
kaip pvz.: dėl netinkamo elgesio golfo klube, dėl taisyklių nesilaikymo aikštyne, dėl
drausmės pažeidimų ir kt. Taip pat ir skirtų nuobaudas už pažeidimus. Šio klausimo
svarstymą pasiūlyta įtraukti į kito valdybos posėdžio darbotvarkę.
NUTARTA: Įtraukti į kito valdybos posėdžio darbotvarkę klausimą dėl LGF etikos
komiteto sukūrimo.
Diskutuota dėl aukšto meistriškumo turnyrų („didžiojo turo“) ir jų rengimo tvarkos.
Valdybos nariai vienbalsiai pritarė, kad aukšto meistriškumo turnyrų metu (Lietuvos atvirųjų
suaugusiųjų ir jaunimo čempionatų, Lietuvos golfo čempionato, Lietuvos Match Play
čempionato, LGF taurės) draudžiama rengti kitus komercinius turnyrus kituose Lietuvos
golfo klubuose. Visi 6 valdybos nariai buvo už, niekas nesusilaikė ar nepasisakė prieš.
Sprendimas priimtas. Taip pat buvo sutarta, kad ir toliau šie didieji turnyrai rotuos per klubus.
NUTARTA: Aukšto meistriškumo turnyrų metu (Lietuvos atvirųjų suaugusiųjų ir
jaunimo čempionatų, Lietuvos golfo čempionato, Lietuvos Match Play čempionato, LGF
taurės) draudžiama rengti kitus komercinius turnyrus kituose Lietuvos golfo klubuose.
Diskutuota dėl „mažojo turo“ – vienadienių reitinginių klubų turnyrų rengimo ir jų
tvarkos. Valdybos nariai nusprendė, kad kiekvienas Lietuvos golfo klubas gali turėti tik po
vieną vienadienį reitinginį turnyrą. Jei klubas rengia dviejų dienų turnyrą – tuomet tik viena
diena skaitysis kaip reitinginė. Taip pat valdybos nariai pasiūlė paruošti papildomus
reikalavimus klubams dėl vienadienio reitinginio turnyro organizavimo. Reikalavimuose
turėtų atsispindėti šie faktoriai: daugiausiai 3 žmonės viename flaite, būtinos atskiros vyrų ir
moterų gross kategorijos reitingo skaičiavimui, negali būti pertraukėlių po 9 duobučių,
startuojama nuo vienos ar dviejų duobučių, pasvarstyti dar vieno srauto starto ar dviejų.
Vienadieniai reitinginiai turnyrai taptų golfo klubų atsakomybe – t.y. visas rengimas
būtų perleidžiamas golfo klubams: LGF pateiktų reikalavimus ir taisykles kaip turnyras turi
būti pravedamas, o klubas turėtų jomis vadovautis.
NUTARTA: Kiekvienam Lietuvos golfo klubui skirti po vieną vienadienį reitinginį
turnyrą.

Pasiūlyta preliminari kito valdybos posėdžio data – lapkričio 6 dieną.

Posėdžio pirmininkas

Česlav Okinčic

Posėdžio sekretorius

Mindaugas Markevičius
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