TREČIADIENINĖS VARŽYBOS 2010
(varžybų nuostatai)
VIETA: golfo klubas „ELNIAS“ (www.elnias.lt, Didžiosios Lapės, Kauno raj.).
ORGANIZATORIUS: „golfasVISIEMS“ (www.golfasvisiems.lt, tel. +370 620 53139).
LAIKAS: 2010 m. birželio 2 d. – rugsėjo 29 d. (kiekvieną trečiadienį).
DALYVIAI.

Visi golfo žaidėjai turintys Lietuvos golfo federacijos žaidėjo kortelę arba golfo žaliąją kortelę.
Žaidėjai skirstomi į dvi kategorijas:
• A kategorija – handikapas (HCP) 30,0 arba mažiau;
• B kategorija – HCP 30,1 arba daugiau ir golfo žaliosios kortelės turėtojai.
Žaidėjo kategorija nustatoma prieš pirmojo raundo žaidimą ir viso turnyro metu nekeičiama.

FORMATAS. Varžybose nustatoma vieno raundo apimtis – 9 laukai. Per dieną gali būti sužaisti ne daugiau, kaip du
raundai. Varžybos vyks dviem etapais: pirmasis etapas – sezoninis; antrasis – atkrentamasis.
• Sezoninis etapas
1. Vyks kiekvieną trečiadienį nuo birželio 2 d. iki rugsėjo 8 d. (06.02, 06.09, 06.16, 06.23, 06.30, 07.07, 07.14, 07.21,
07.28, 08.04, 08.11, 08.18, 08.25, 09.08). Šiame etape kiekvienas raundas bus vykdomas kaip individualus smūgio
žaidimas su bendruoju rezultatu (angl. stroke gross), o galutinis etapo rezultatas nustatomas kaip eklektinio
(angl. eclectic) raundo rezultatas. Bendras raundų skaičius neribojamas.
2. Kiekvieno raundo starto laiką ir grupės kolegas-varžovus (angl. fellow-competitors) žaidėjai gali pasirinkti patys.
Žaidžiama grupėse po 2, 3 arba 4 žaidėjus. Grupėje gali būti skirtingų kategorijų žaidėjai. Norint dalyvauti
varžybose, kvieskite savo draugus, pažįstamus. Užsiregistravusių žaidėjų sąrašas bus skelbiamas golfo klubo
„Elnias“ interneto svetainėje (www.elnias.lt) kiekvieną savaitės antradienį. Juos sužinoti galėsite ir
tel. +370 620 53139.
3. Eklektinio raundo rezultatas nustatomas pagal visų žaistų raundų geriausią rezultatą (geriausią smūgių skaičių)
kiekviename lauke. Pavyzdžiui, golfo žaidėjas sužaidė 3 raundus. Pirmojo raundo metu pirmajame lauke jis buvo
atlikęs 6 smūgius, antro raundo metu tame pačiame lauke – 7 smūgius, o trečiojo – 4 smūgius. Vadinasi, eklektinio
raundo pirmojo lauko rezultatas yra 4 smūgiai. Lygiai taip pat rezultatas nustatomas likusių 8 laukų.
4. Į atkrentamąjį etapą pateks po 8 žaidėjus kiekvienoje kategorijoje pagal eklektinio raundo rezultatą. Lygaus
rezultato atveju aukštesnė vieta skiriama žaidėjui vadovaujantis kriterijais, kurie žemiau surašyti prioriteto mažėjimo
tvarka:
1) mažesnis paskutinio geriausiojo raundo bendrasis rezultatas (angl. gross score);
2) mažesnis paskutinio geriausiojo raundo 4-9 laukų bendrasis rezultatas;
3) mažesnis paskutinio geriausiojo raundo 7-9 laukų bendrasis rezultatas;
4) mažesnis paskutinio geriausiojo raundo 9 lauko bendrasis rezultatas.
• Atkrentamasis etapas. Vyks tris trečiadienius (09.15, 09.22, 09.29). Šio etapo varžymosi rūšis – vienetų mačo
žaidimas (angl. match play). Kiekvienoje žaidėjų kategorijoje keturios ketvirtfinalio oponentų poros bus suskirstytos
pagal užimtą vietą sezoniniame etape vadovaujantis žemiau pateikta atkrentamojo etapo schema.
MOKESČIAI:

- vienkartinis administracinis mokestis – 20 Lt;
- vieno raundo (9 laukų) aikštyno mokestis (angl. green fee) – 30 Lt.

APDOVANOJIMAI. Apdovanoti bus kiekvienos kategorijos 1, 2 ir 3 vietų laimėtojai.
REGISTRACIJA. Tel. +370 620 53139 iki kiekvienos savaitės antradienio 12 val.
KITOS SĄLYGOS
• Vyrai žaidžia nuo geltona spalva pažymėtų starto aikštelių, moterys – nuo raudonų.
• Žaidėjas gali turėti padėjėją.
• Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama.
• Sprendimus dėl atvejų nenumatytų šiuose nuostatuose priima varžybų komitetas.
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ATKRENTAMOJO ETAPO SCHEMA
09.15
Ketvirtfinalis
1 v.
M1

09.22
Pusfinalis

09.29
FINALAS

L1

8 v.
M5

L5

4 v.
M2

L2

5 v.
M7

L7

1 v.

P7

2 v.

L8

3 v.

2 v.
M3

L3

7 v.
M6

L6

3 v.
M4

L4

6 v.
Dėl 3-4 vietų
P5
M8
P6

M1 – pirmasis mačas, M2 – antrasis mačas ir t.t.
L1 – pirmojo mačo laimėtojas, L2 – antrojo mačo laimėtokas ir t.t.
P1 – pirmojo mačo pralaimėtojas, P2 – antrojo mačo pralaimėtojas ir t.t.
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