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NUOSTATAI
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•
•

Lietuvos golfo federacija
Sostinių golfo klubas

www.golfofederacija.lt
www.capitals.lt

VIETA, DATA IR LAIKAS
Vieta:
Data:
Pradžia:

Sostinių golfo klubas
(Pipiriškių k., Pastrėvės sen., Elektrėnų sav.)
2008 m. rugpjūčio 16-17 d.
16 d. (šeštadienį) 8.00 val.
17 d. (sekmadienį) 9.00 val.

DALYVIAI
Varžybose dalyvauti turi teisę:
1) Lietuvos arba kitos šalies žaidėjas ar žaidėja turintis handikapo (HCP) kortelę;
2) žaidėjai, kurių HCP 35,9 ir mažiau.
Varžybų dalyvių limitas pirmajame raunde – 120 žaidėjų. Jei pasibaigus registracijos
laikui, bus užsiregistravę daugiau dalyvių, atrankos kriterijais bus 1) mažesnis
handikapas, 2) registracijos laikas.
Varžybų dalyvių kategorijos:
1) vyrų (bendroji);
2) moterų (bendroji);
3) vyrų senjorų (vyrai, kuriems 2008.08.16 sukanka 55 m. ir vyresni);
4) moterų senjorių (moterys, kurioms 2008.08.16 sukanka 50 m. ir vyresnės);
5) vaikinų U23 (vaikinai, kuriems 2008.08.15 sukanka 22 m. ir jaunesni);
6) merginų U23 (merginos, kurioms 2008.08.15 sukanka 22 m. ir jaunesnės).
Jei kategorijoje nebus 4 žaidėjų, šios kategorijos čempionato nugalėtojai ir prizininkai
nebus nustatomi.
REGISTRACIJA
Žaidėjų registracija vyks iki rugpjūčio 14 d. 18 val.:
• interneto svetainėje:
www.capitals.lt
• el. paštu:
info@capitals.lt
• telefonu (mob.):
+370-619-99999
Registruojantis būtina nurodyti tokią informaciją:
1) vardą ir pavardę;
3) gimimo datą;
2) namų golfo klubą;
4) tikslųjį handikapą;
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5) telefono nr.;
6) el.pašto adresą.
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ATRANKA
Po pirmojo raundo bus atrinkti pusė vyrų ir moterų (1 ir 2 varžybų dalyvių kategorijose)
su geriausiais rezultatais dalyvauti antrajame varžybų raunde. Komitetas po pirmojo
raundo turi teisę keisti atrenkamų žaidėjų skaičių.
TAISYKLĖS
Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules Limited“ ir USGA patvirtintomis golfo
taisyklėmis (2008-2011) bei vietinėmis Sostinių golfo klubo taisyklėmis.
Žaidėjas, kuris pavėluoja į staro aikštelę iki 5 min., baudžiamas dviem baudos
smūgiais, o vėluojant daugiau – diskvalifikuojamas.
FORMATAS
•
•
•
•

varžybų rūšis:
forma:
rezultatas:
apimtis:

smūgio žaidimas (angl. stroke play);
individualios;
bendrasis (angl. gross);
1 ir 2 dalyvių kategorijoms – du raundai (36 laukai, 16 ir 17 d.),
3-6 dalyvių kategorijoms
– vienas raundas (18 laukų, 16 d.)

HANDIKAPO KORTELĖS
Visi varžybų dalyviai registruojantis prieš 1-ąjį raundą privalo parodyti HCP korteles.
GRUPĖS IR STARTO LAIKAS
1-asis raundas (16 d., šeštadienis)
• Varžosi visų kategorijų dalyviai.
• Grupės sudaromos burtų keliu po 3-4 žaidėjus.
• Žaidėjų pradinę starto eilę grupėse nustatys varžybų komitetas burtų keliu, kuri
sutaps su starto protokole išdėstyta žaidėjų eile grupėje.
• Startas – 8.00 val. nuo 1-ojo lauko.
• Starto protokolas bus paskelbtas 15 d. (penktadienį) 14 val. Sostinių golfo klubo
interneto svetainėje (www.capitals.lt) bei bus galima teirautis telefonu (mob.) +370619-99999.
2-asis raundas (17 d., sekmadienis)
• Varžosi tik 1 ir 2 kategorijos dalyviai praėję atrankos barjerą.
• Grupės bus sudaromos po 3-4 žaidėjus pagal 1-ojo raundo rezultatą ir pagal
pajėgumą padalintos į du A ir B srautus.
• Startas – 9.00 val.: A srauto grupės startuos nuo 1-ojo lauko, B srauto – nuo 10-ojo
lauko.
• Žaidėjų pradinė starto eilė grupėse bus nustatyta varžybų komiteto burtų keliu.
• Starto protokolas bus paskelbtas 16 d. (šeštadienį) vakare Sostinių golfo klubo
interneto svetainėje (www.capitals.lt) bei bus galima teirautis telefonu (mob.) +370619-99999.
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APDOVANOJIMAI
Žaidėjai pagal smūgio žaidimo rezultatus užėmę 1, 2 ir 3 vietas kiekvienoje kategorijoje
bus apdovanoti Lietuvos golfo federacijos įsteigtomis taurėmis ir diplomais.
3-6 kategorijų (merginų U23, vaikinų U23, moterų senjorių ir vyrų senjorų) nugalėtojai ir
prizininkai bus nustatyti ir apdovanojami tik pagal pirmojo raundo rezultatus.
1 ir 2 kategorijų (moterų ir vyrų) nugalėtojai ir prizininkai bus nustatyti ir apdovanoti
pagal dviejų raundų rezultatų sumą.
Varžybų abiejų raundų metu bus varžomasi papildomose rungtyse, kurių nugalėtojai
bus apdovanoti Lietuvos golfo federacijos prizais:
• artimiausiojo smūgio iki duobutės rungtis (bendroji vyrų ir moterų) – 12 laukas;
• tolimiausiojo smūgio rungtis (atskirai vyrų ir moterų) – 18 laukas.
SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ
Atitinkamos kategorijos Lietuvos čempionas lygaus rezultato atveju bus nustatomas
vykdant peržaidimą iki pirmojo laimėto lauko. Peržaidimas bus vykdomas 18 lauke.
Varžybų 2 ir 3 vietų laimėtojų nustatymui lygaus rezultato atveju kiekvienoje
kategorijoje aukštesnė vieta skiriama žaidėjui vadovaujantis kriterijais, kurie žemiau
surašyti prioriteto mažėjimo tvarka:
1) geresnis paskutiniojo raundo bendrasis rezultatas;
2) geresnis paskutiniojo raundo 9-18 laukų bendrasis rezultatas;
3) geresnis paskutiniojo raundo 13-18 laukų bendrasis rezultatas;
4) geresnis paskutiniojo raundo 16-18 laukų bendrasis rezultatas;
5) geresnis paskutiniojo raundo 18 lauko bendrasis rezultatas.
ČEMPIONATO MOKESTIS
150 Lt (vienkartinis, įskaičiuoti ir atrosios dienos pietūs).
KITOS SĄLYGOS
Varžybų dalyviai gali turėti padėjėją (1 žmogų).
Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama.
Golfomobiliais naudotis leidžiama tik tuo atveju, jei žaidėjas įrodo, kad tai būtina dėl jo
sveikatos būklės.
Sprendimus dėl atvejų nenumatytų šiuose nuostatuose priima varžybų komitetas.
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