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I. TIKSLAI
1. Populiarinti golfo sportą Lietuvos Respublikoje.
2. Kelti Lietuvos golfo žaidėjų meistriškumą.
3. Sudaryti svarbiausių varžybų kalendorių, kad žaidėjai žaistų įvairiose aikštynuose ir pritraukti į
šias varžybas Lietuvos ir užsienio stipriausius žaidėjus.
4. Skatinti žaidėjus būti aktyviais visus kalendorinius metus.
5. Sudaryti stipriausių 2008 m. Lietuvos žaidėjų sąrašą.
II. DALYVIAI IR JŲ GRUPĖS
6. Reitinguojamas gali būti kiekvienas žaidėjas(-a), priklausantis Lietuvos golfo klubui ir turintis
Lietuvos golfo federacijos (LGF) handikapo (HCP) kortelę.
7. Užsieniečiai, priklausantys ne Lietuvos golfo klubui, gali būti reitinguojami, jeigu jie įsigys LR
golfo federacijos HCP kortelę (kaip licenziją) 2008 metams.
8. Visi 2008 m. LGF žaidėjų reitingavimo sistemos dalyviai bus suskirstomi į tokias grupes:
8.1. vyrai: 1) bendroji grupė; 2) senjorų (iki 2008.01.01 sukako 55 m. ir vyresni); 3) vaikinų (iki
23 m., U23);
8.2. moterys: 1) bendroji grupė; 2) senjorių (iki 2008.01.01 sukako 50 m. ir vyresnės); 3) merginų (iki
23 m., U23).
III. REITINGAVIMO SISTEMOS NUOSTATOS IR TAISYKLĖS
9. Žaidėjas(-a) gauna reitingo taškus tik tada, kai dalyvaujant reitinginėse varžybose jo tikslusis HCP
buvo 35,9 arba mažiau.
10. Varžybose žaidėjas(-a) gauna reitingo taškus, priklausomai nuo jo užimtos vietos pagal bendrąjį
rezultatą (angl. gross score). Gaunamas reitingo taškų skaičius kiekvienose varžybose pagal užimtą
vietą nurodytas 1 priede.
11. Reitingavimo sistemoje sumuojami keturių paskutinių pusmečių surinkti reitingo taškai. Žaidėjų
surinkti taškai atskirose varžybose, turės vertę du metus, tačiau vertė jų mažės laikui bėgant.
12. Kalendoriniai metai dalijami į du golfo žaidimo pusmečius. Pusmečiai skirstomi taip: nuo sausio
1 d. iki liepos 15 d. ir nuo liepos 16 d iki gruodžio 31 d.
13. Kiekvieną pusmetį bus apskaičiuojamas reitinginėse varžybose gautų taškų vidurkis, o atskirų
pusmečių taškai sumuojami.
14. Jei žaidėjas per pusmetį sužaidė tik vienas reitingines varžybas, jo taškai dalinami iš 2 (dviejų). Ši
nuostata pradedama taikyti nuo 2008 m. antrojo pusmečio.
15. Pirmojo (einamojo) pusmečio surinkti taškai dauginami iš koeficiento 1, antrojo (ankstesniojo)
pusmečio – 0,75, trečiojo – 0,5 ir ketvirtojo – 0,25.
16. Jei varžybose žaidžiami du arba daugiau raundų, reitingo taškus gauna visus varžybų raundus žaidę
žaidėjai.
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17. 2008 m. numatoma vykdyti dešimt reitinginių varžybų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
18. 2008 m. reitinginėse varžybose nustatant reitingo vietas ir taškus iš varžybų protokolo bus
išbraukiami žaidėjai neatitinkantys 6 ir 7 punkte nurodytus reitingavimo sistemos dalyvių kriterijus
ir turintys HCP 36,0.
19. Galutinis 2008 m. LGF žaidėjų reitingas bus sudaromas įskaitant ir 2007 m. varžybų rezultatus,
juos perskaičiavus pagal šiame dokumente aprašomą sistemą.
IV. VARŽYBOS IR JŲ FORMATAI
20. Visų varžybų formatas yra smūgio žaidimas (angl. stroke play), kuris leis nustatyti kiekvieno
žaidėjo bendrąjį rezultatą (angl. gross score). Tikslios kiekvienų varžybų nominacijos ir skirstymas
į grupes pagal HCP bei kitos sąlygos bus nurodomos varžybų nuostatuose.
21. Po kiekvienų varžybų, bus skelbiamos žaidėjų užimtos reitingo vietos ir gauti taškai.
22. 2008 m. reitinginių varžybų sąrašas.
Eil.
Reitinginių varžybų pavadinimas
Data
Vieta
Nr.
1. Lietuvos golfo federacijos taurė
Gegužės 17-18 d.
Europos centro GK
2. Verslo žinios
Gegužės 31 d.
Sostinių GK
3. Tele 2
Birželio 7 d.
Europos centro GK
4. III-iasis Lexus turnyras
Birželio 14 d.
Sostinių GK
5. Estijos mėgėjų atviras čempionatas *
Liepos 25-27 d.
Estonian G&CC
(Estonian Amateur Open Championship)
(Estija)
6. Elektromarkt turnyras
Rugpjūčio 2 d.
Europos centro GK
7. Latvijos mėgėjų atviras čempionatas *
Rugpjūčio 8-10 d.
Ozo GK (Latvija)
(Latvian Amateur Open Championship)

8. Lietuvos golfo čempionatas
Rugpjūčio 16-17 d. Sostinių GK
9. TORK
Rugpjūčio 30 d.
Sostinių GK
10. Versus taurė 2008
Rugsėjo 13 d.
Europos centro GK
* žaidėjas reitinguojamas, jei įveikęs varžybų kvalifikacinį barjerą (angl. cut) patenka į finalinį
etapą; reitingo taškai gaunami pagal užimtą vietą varžybose tarp visų finaliniame etape
dalyvavusių žaidėjų.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Sprendimus dėl atvejų nenumatytų 2008 m. reitingavimo sistemoje priima LGF valdyba.
24. LGF 2008 m. žaidėjų reitingavimo sistema galioja nuo jos patvirtinimo LGF valdybos posėdyje
dienos iki 2008 m. gruodžio 31 d.

Prezidentas

Rolandas Dovidaitis
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1 PRIEDAS
Gaunamas reitingo taškų skaičius pagal užimtą vietą 2007-2008 m. varžybose

* Jei Latvijos ir Estijos atviruose mėgėjų čempionatuose Lietuvos golfo
žaidėjai įveikę kvalifikacinio etapo barjerą (angl. cut) užima žemesnę nei
65 vietą, gauna 65 vietos reitingo taškus.
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