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ORGANIZATORIAI
• Lietuvos golfo federacija (LGF)
• Golfo klubas „Elnias“ (LGF)
• UAB „Golfas visiems“

www.golfofederacija.lt
www.elnias.lt
www.golfas visiems.lt

VIETA, DATA IR LAIKAS
Vieta:
Data:
Pradžia:

Golfo klubas „Elnias“
(Didžiosios Lapės, Kauno raj.)
2010 m. birželio 12 d.
9.00 val.

DALYVIAI
Varžybose dalyvauti turi teisę Lietuvos arba kitų šalių žaidėjai turintys žaidėjo
(handikapo) kortelę.
Varžybų dalyviai varžosi tokiose kategorijose: 1) vyrai; 2) moterys.
REGISTRACIJA
Žaidėjų registracija vyks iki birželio 11 d. 12 val.:
• el. paštu:
martynas@golfasvisiems.lt
• telefonu (mob.):
86-20-53139
Registruojantis būtina nurodyti tokią informaciją:
1) vardą ir pavardę;
2) namų golfo klubą;
3) tikslųjį handikapą.
TAISYKLĖS
Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules Limited“ ir USGA patvirtintomis golfo
taisyklėmis (2008-2011) bei vietinėmis golfo klubo taisyklėmis.
Žaidėjas, kuris pavėluoja į staro aikštelę iki 5 min. imtinai, baudžiamas dviem baudos
smūgiais, o vėluojant daugiau – diskvalifikuojamas.
FORMATAS
Nustatytas raundas: 9 laukai;
Varžybų rūšis:
smūgio žaidimas (angl. stroke play);
Forma:
individualios;
Rezultatas:
- vyrams – bendrasis (stroke gross) ir grynasis (stroke net);
- moterims – bendrasis (stroke gross).
Grynasis rezultatas apskaičiuojams iš bendrojo rezultato atėmus puse žaidimo
handikapo (neapvalinant).
Papildoma rungtis: artimiausiojo smūgio iki duobutės rungtis – vyrams ir moterims
atskirai.
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HANDIKAPAS
Atvykę į varžybas žaidėjai privalo parodyti Lietuvos golfo federacijos žaidėjo kortelę su
handikapo įrašu.
GRUPĖS IR STARTO LAIKAS
•
•
•

grupės sudaromos po 3-4 žaidėjus;
startas – 9.00 val. nuo 1 lauko starto aikštelės;
starto protokolas bus paskelbtas birželio 11 d. (penktadienį) 16 val. golfo klubo
interneto svetainėje (www.elnias.lt) bei bus galima teirautis telefonu 86-20-53139.
Žaidimo eiliškumą pirmojoje starto aikštelėje žaidėjai nusistato burtų keliu.

APDOVANOJIMAI
Apdovanoti bus visų kategorijų 1, 2 ir 3 vietos laimėtojai bei papildomos rungties
nugalėtojai.
SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ
Visų kategorijų nugalėtojai ir prizininkai lygaus rezultato atveju bus nustatomi vykdant
peržaidimą iki pirmojo laimėto lauko.
MOKESČIAI
Žaidėjams – 100 Lt; padėjėjui arba lydinčiam asmeniui 50 Lt.
Į mokestį įskaičiuotas maistas ir gėrimai.
KITOS SĄLYGOS
Varžybų dalyviai gali turėti padėjėją.
Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama.
Nuotolio matavimo prietaisais naudotis leidžiama
Sprendimus dėl atvejų nenumatytų šiuose nuostatuose priima varžybų komitetas.
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