07.06.2018 – 30.08.2018

Europos Centro Golfo Klubas

„Daily Card“ Golfo Taurė 2018
VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS
Vieta: Europos centro golfo klubas (Girijos km., Nemenčinės sen., Vilniaus r.)
Data: kiekvieną ketvirtadienį nuo birželio 7 d. iki rugpjūčio 30 d.
17.30 val. – atvykimas, registracija
18.00 val. – „shotgun“ startas
20.30 val. – apdovanojimų ceremonija
REGISTRACIJA: vyksta iki 2018 m. kiekvieno ketvirtadienio 15 val. registruotis galite:





Golfbox sistemoje
el. paštu info@golfclub.lt (turite gauti registracijos patvirtinimą)
telefonu +370 616 26366
klubo registratūroje

Turnyro dalyvių limitas – 40 žaidėjų
DALYVIO MOKESTIS:
„Europos Centro“ golfo klubo nariams: 15 EUR
Ne „Europos Centro“ golfo klubo nariams: 30 EUR
VARŽYBŲ TAISYKLĖS




Varžybos vyks remiantis „R&A Rules Limited“, „LGF Hard card 2018”, „Europos Centro“ golfo
klubo vietinėmis taisyklėmis.
Užsiregistravus, tačiau neatvykus ir apie tai neinformavus administracijos, žaidėjui skiriama
29 EUR „bauda“.
Vaikai iki 14 m. žaidžia nuo raudonų „Tee“ ir dalyvauja bendroje įskaitoje su suaugusiaisiais.

VARŽYBŲ FORMATAS
Pirmąjį ketvirtadienį bus žaidžiamos pirmos 9 duobutės, antrąjį ketvirtadienį – antros 9 duobutės, ir
t.t. Varžybos bus žaidžiamos „ECLECTIC“ formatu.
Apie „ECLECTIC“ formatą: žaidėjas žaidžia X raundų kiekį, ir jo rezultatas yra lyginamas kiekvienoje
duobutėje, su prieš tai sužaisto raundo duobutėmis. Geriausias kiekvienos duobutės rezultatas yra
fiksuojamas finale.
Pavyzdžiui, žaidėjas Vardenis Pavardenis sužaidžia 3 raundus (1-9 duobutė) ir 2 raundus (10 – 18
duobutė). Pirmoje duobutėje 1 raundo rezultatas - 5, 2 raundo – 4, 3 raundo – 7. Taigi žaidėjo
pirmosios duobutės rezultatas finale – geriausias iš sužaistų raundų - 4, kuris yra
fiksuojamas. Dešimtoje duobutėje rezultatas – 9, kito raundo metu – 5. Fiksuojamas dešimtosios
duobutės rezultatas – 5.
Žaidėjai norintys, kad jų rezultatai būtų įskaityti finale, varžybose turi sužaisti bent po 1 kartą
pirmąsias 9 duobutes (1-9 laukai) ir antrąsias 9 duobutes (10 – 18 laukai) iš 13 varžybų.
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Golfo turnyro formatas bus žaidžiamas remiantis Stableford (HCP 0 – 20.0 HCP 20.1 – 36.0, 36.0 –
54.0) sistema. Žaidėjo finalinis rezultatas (rugpjūčio 25 d.) bus apskaičiuojamas skaičiuojant
geriausius pirmųjų ir antrųjų devynių laukų rezultatus „Stableford“ sistema.
GRUPĖS IR APDOVONOJIMAI (kiekvieną ketvirtadienį)
Kategorija
I
II
III

„Handicap“
grupė
≤20.0
20.1 – 36.0
≤36.0

Grupė

Apdovanojimai

Formatas

Vyrai
Vyrai
Moterys

1 vieta
1 vieta
1 vieta

„Stableford“
„Stableford“
„Stableford“

GRUPĖS IR APDOVONOJIMAI (finalo metu rugpjūčio 30 d.)
Skaičiuojami geriausiai sužaistų duobučių (1 – 18) rezultatai „Stableford” sistema:*
Kategorija

„Handicap“
Grupė
Apdovanojimai
Formatas
grupė
I
+8.0 – 36.0
Bendra
1 vieta**
„Stroke Gross“
II
≤20.0
Vyrai
1, 2, 3 vietos
„Stableford“
III
20.1 – 36.0
Vyrai
1, 2, 3 vietos
„Stabledord“
IV
+8.0 - 36.0
Moterys
1, 2, 3 vietos
„Stableford“
*- jeigu žaidėjas dėl HCP kaitos turnyrų eigoje patenka į kitą HCP grupę, jo finalinis rezultatas
apskaičiuojamas toje HCP grupėje, kurioje startavo per pirmąjį savo raundą. Pvz. - žaidėjo HCP per
pirmąjį turnyrą - 19,6, o po sužaistųturnyrų - HCP 20,2. Žaidėjo finalinis rezultatas skaičiuojamas HCP
grupėje 0 - 20,0.
**- jeigu žaidėjas nori pretenduoti į Stroke gross kategorijos apdovanojimą, kiekviena ECLECTIC
duobutė turi turėti bent vieną Gross rezultatą per visus sužaistus raundus.
***- žaidėjai, turintys 36.0 ir daugiau „handicap“ gali registruotis ir dalyvauti turnyre, bet rezultatai
bus skaičiuojami pritaikant 36.0 „handicap“.
GRUPĖS, STARTAS
Varžybų startas – 18.00 val. „shotgun start“* - po 3-4 žaidėjus nuo skirtingų laukų.
Starto protokolas bus paskelbtas kiekvieną ketvirtadienį iki 16.00 www.golfclub.lt
SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ
Nustatant prizininkus I, II, III ir IV kategorijose, lygaus rezultato atveju, aukštesnė vieta skiriama
žaidėjui, vadovaujantis kriterijais, kurie surašyti prioritetų mažėjimo tvarka:






Mažesnis tiklusis HCP
geresnis 10 – 18 laukų rezultatas
geresnis 13 – 18 laukų rezultatas
geresnis 16 – 18 laukų rezultatas
geresnis 18 lauko rezultatas

