Lietuvos Atvirasis Match Play
Čempionatas 2022
Varžybų nuostatai
Organizatoriai
Lietuvos golfo federacija (LGF)
The V Golf Club
Data
Treniruočių diena: 08.04 (ketvirtadienis) (speciali raundo kaina – 35 Eur)
1 raundas: 08.05 (penktadienis)
2 raundas: 08.06 (šeštadienis)
3 raundas: 08.07 (sekmadienis)
Varžybų formatas
Vyrai
Rugpjūčio 5 d. (penktadienį):
• Vyrams: 18 duobučių kvalifikacinis gross Stroke Play raundas.
• Vienas raundas 18 duobučių gross Match Play formatu.
Rugpjūčio 6 ir 7 dienomis (šeštadienį ir sekmadienį):
• Varžomasi 18 duobučių gross Match Play formatu – šeštadienį ir sekmadienį du raundai per dieną.
Esant iki 32 žaidėjų:
Rugpjūčio 5 d. (penktadienį):
• 18 duobučių gross Match Play formatu.
Rugpjūčio 6 ir 7 dienomis (šeštadienį ir sekmadienį):
• Varžomasi 18 duobučių gross Match Play formatu – šeštadienį ir sekmadienį du raundai per dieną.
Moterų čempionatas vyks dvi dienas.
Rugpjūčio 6 ir 7 dienomis (šeštadienį ir sekmadienį) bus varžomasi 18 duobučių gross Match Play formatu
po vieną raundą per dieną.
Pagal užimtas vietas kvalifikaciniame raunde dalyviai bus paskirstyti į grupes, kuriose varžysis dėl grupių
nugalėtojų titulo. Grupės sudaromos po 8 dalyvius ir varžomasi dėl tos grupės nugalėtojų vardo. Jei
nesusirenka pilna 8 dalyvių grupė, tuomet šios grupės žaidimo formatas gali būti koreguojamas Turnyro
komiteto sprendimu.
Dalyviai, pralaimėję mačus gross Match Play formatu tęsia kovą dėl galutinių pozicijų.
Starto aikštelės
Vyrai varžosi nuo geltonų starto aikštelių, moterys – nuo raudonų.
Visi dalyviai gali varžytis nuo tolimesnių starto aikštelių, nei yra nustatyta „Varžybų formato“ skiltyje.
Apie tokį pasirinkimą dalyviai privalo informuoti registracijos metu.
Varžybų dalyviai
Visi varžybų dalyviai privalo būti:
a) golfininkai mėgėjai;
b) sumokėję Federacijai metinį handikapo mokestį ;
Varžybose galės žaisti 112 dalyvių (88 vyrai ir 24 moterys). Esant didesniam užsiregistravusiųjų skaičiui,
nei suplanuota, pirmenybė teikiama pagal: 1) mažesnį tikslųjį HCP 2) ankstesnį registracijos laiką
Likus 3 dienom iki turnyro pradžios, pirmenybė teikiama tik pagal ankstesnį registracijos laiką.

Starto laikai ir grupės
Esant daugiau negu 32 registracijoms penktadienį 09:00 gross Stroke Play kvalifikacinis raundas, nuo 1-os ir
10-os duobutės grupėmis po 2-3 žaidėjus kas 10 min.
Esant mažiau negu 32 registracijoms, žaidėjų pradinę starto eilę grupėse nustatys varžybų komitetas burtų
keliu, kuri sutaps su starto protokole išdėstyta žaidėjų eile grupėje.
Šeštadienį ir sekmadienį pirmieji dienos startai planuojami nuo 09:00.
Sprendimas dėl lygaus rezultato
Match Play raundo metu neišaiškėjus nugalėtojui per 9/18 duobučių, sportininkai toliau tęsia mačo žaidimą
iki pirmos laimėtos duobutės. Individualiame gross Stroke Pay raunde aukštesnę vietą užims sportininkas,
geriau sužaidęs paskutines 9, 6, 3 ir 1 duobutes.
Registracija
Žaidėjų registracija vyksta iki 2022 m. rugpjūčio 2 d. 18 val.
Užsiregistravus mažiau negu 16 vyrų ir mažiau negu 8 moterų dalyvių – turnyras bus atšaukiamas.
Užsiregistravus ir neatvykus į turnyrą bei laiku nepranešus apie nedalyvavimą turnyro organizatoriams,
žaidėjas privalo sumokėti baudą lygią dalyvio starto mokesčiui. Apie savo nedalyvavimą būtina pranešti ne
vėliau kaip iki registracijos pabaigos.
Registracijos būdai:
Internetu: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3271441
• El. paštu: info@thevgolfclub.com
• Tel.: +370 5 2739 788
• The V golf club registratūroje
Dalyvio mokestis
Vyrai (žaidimas 3 dienas)
Dalyvio mokestis: 150 EUR.
Išskyrus:
100 EUR – The V Golf Club nariams
75 EUR – rinktinės nariams
75 EUR – vaikams iki 18 metų*
Moterys (žaidimas 2 dienas)
Dalyvio mokestis: EUR. 100
Išskyrus:
75 EUR – The V Golf Club nariams
75 EUR – rinktinės nariams
50 EUR – vaikams iki 18 metų*
Į kainą įskaičiuotas maitinimas už 3 dienas.
*šioje kategorijoje dalyvauja žaidėjai kurių amžius 2022.01.01 (imtinai) yra 17 metų.
Dalyvio mokestį prašome apmokėti pavedimu į „Lietuvos golfo federacijos“ sąskaitą:
• LT837300010151104289 (AB „Swedbank“), paskirtis: „dalyvio vardas, pavardė, turnyras“
Kitos sąlygos
Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules Limited“ ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis 2022 m. bei
LGF patvirtintais bendraisiais varžybų nuostatais (LGF „Kietoji kortelė 2022“) ir bendrosiomis vietinėmis
golfo klubo taisyklėmis.
Golfomobiliais naudotis draudžiama, išskyrus atvejus, kai Komitetas leidžia dėl medicininių priežasčių.
Sprendimus dėl atvejų, nenumatytų šiuose nuostatuose, priima varžybų komitetas.

Komitetas
Egidijus Baleišis
Gabrielė Mackelytė
Gediminas Mamkus (vyr. teisėjas)
Kontaktai
Lietuvos golfo federacija:
Tel. +370 657 44653, info@golfofederacija.lt – www.golfofederacija.lt
The V Golf Club:
Tel.: +370 5 2739 788, info@thevgolfclub.com

