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VARŽYBŲ NUOSTATAI

Vieta: Golfo klubas „Elnias“
Data: 2010 m. gegužės 9 d.

Turnyro rėmėjai:

LKKA studentų golfo taurė 2010

2010.05.09

Golfo klubas „Elnias“

ORGANIZATORIAI
•

Lietuvos kūno kultūros akademija

VIETA, DATA IR LAIKAS
Vieta:
Data:
Pradžia:

Golfo klubas „Elnias“
(Didžiosios Lapės, Kauno raj.)
2010 m. gegužės 9 d.
10 val.

DALYVIAI
Lietuvos kūno kultūros akademijos studentai.
REGISTRACIJA
Dalyvių registracija vyks varžybų dieną atvykus į golfo klubą „Elnias“ 9.00-9.45 val.
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
•
•
•
•

varžybų rūšis: smūgio žaidimas (angl. stroke play);
forma:
individualios;
rezultatas:
bendrasis (angl. gross score) ir Steiblfordas;
raundas:
18 laukų.

ŽAIDĖJŲ KATEGORIJOS IR PAPILDOMOS RUNGTYS
I kategorija:
II kategorija:
III kategorija:

vyrai, smūgio žaidimas, bendrasis rezultatas (angl. stroke gross);
vyrai, Steiblfordas;
moterys, Steiblfordas.

Varžomasi bus ir dėl artimiausiojo smūgio iki duobutės bei tolimiausiojo smūgio
rungtyse (vyrai ir moterys atskirai).
HANDIKAPAS (HCP)
Visi varžybų dalyviai registruojantis privalo nurodyti tikslųjį handikapą.
GRUPĖS IR STARTAS
•
•

grupės sudaromos burtų keliu po 2-3 žaidėjus; vyrai ir moterys atskirai;
startas – 10.00 val. iš skirtingų laukų;
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pirmojoje starto aikštelėje žaidėjų starto eiliškumą grupėje nusistato patys žaidėjai
burtų keliu.

APDOVANOJIMAI
Turnyro nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurėmis, diplomais ir prizais.
SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ
Visų kategorijų pirmosios vietos laimėtojai lygaus rezultato atveju bus nustatomi
vykdant peržaidimą iki pirmojo laimėto lauko žaidžiant 1 ir 9 laukuose.
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 10-18 laukų bendrasis rezultatas (I kategorijoje) arba didesnė Steiblfordo
taškų suma (II ir III kategorijose);
2) geresnis 13-18 laukų bendrasis rezultatas arba didesnė Steiblfordo taškų suma;
3) geresnis 16-18 laukų bendrasis rezultatas arba didesnė Steiblfordo taškų suma;
4) geresnis 18 lauko bendrasis rezultatas arba didesnis Steiblfordo taškų kiekis;
MOKESČIAI
Nėra
KITOS SĄLYGOS
Varžybų dalyviai gali turėti padėjėją.
Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama.
Sprendimus dėl atvejų nenumatytų šiuose nuostatuose priima varžybų komitetas.
TURNYRO RĖMĖJAI
•
•
•

UAB „Golfas visiems“
Golfo klubas „Elnias“
UAB „Sproto fėja“

www.golfasvisiems.lt
www.elnias.lt
www.sportofeja.lt

Varžybų vyr.teisėjas Gediminas Mamkus
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