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ECGK narių Piramidės Turnyras 2018
Golfo piramidė – turnyras, vykstantis viso sezono metu. Golfo žaidėjai kviečia vieni kitus į
dvikovas, stengdamiesi pakilti į kuo aukštesnę piramidės poziciją.
VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS
Vieta: Europos centro golfo klubas (Girijos km., Nemenčinės sen., Vilniaus r.)
Data: turnyras vyks 2018 m. sezono metu.
2018 m. gegužės 1 d. – turnyro startas.
2018 m. rugsėjo 30 d. – turnyro pabaiga.
REGISTRACIJA
Dalyvauti varžybose turi teisę:
1) Europos Centro Golfo Klubo nariai, turintys „žaliają“ kortelę bei susimokėję metinį žaidėjo
„handicap“ licenzijos mokestį Lietuvos golfo federacijai;
2) golfo žaidėjai iš užsienio, turintys savo šalies golfo federacijos / sąjungos / asociacijos patvirtintą
HCP kortelę ir esantys Europos Centro golfo klubo nariais.
Registracija vyksta viso turnyro metu. Žaidėjai, užsiregistravę iki 2018 m. gegužės 1 d. 12 val.,
suskirstomi į piramidės lygį pagal HCP. Žaidėjai, užsiregistravę po gegužės 1 d. 12 val., patenka į
žemiausią piramidės lygį.
Registruotis galite:




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

TURNYRO REGISTRACIJOS MOKESTIS
25 EUR (mokestis vienkartinis)
VARŽYBŲ FORMATAS
Varžybos vyks piramidės formatu: visi užsiregistravę žaidėjai bus suskirstomi į piramidės lygius pagal
handicap‘ą. Geriausias handicap – aukščiausias lygis. Pvz. aukščiausiame piramidės lygyje yra tik 1
žaidėjas, antrame pagal aukštumą lygyje – 2 žaidėjai, trečiame pagal aukštumą lygyje – 4 žaidėjai ir
t.t. Kiekviename iš lygių žaidėjai bus suskirstyti į pozicijas nuo geriausios iki blogiausios. Lygių dydis
priklausys nuo susirinkusių dalyvių skaičiaus.
Dalyviai, užsiregistravę po registracijos pabaigos, pridedami į žemiausią piramidės poziciją.
Žaidėjai kviečia vienas kitą į dvikovas, stengdamiesi pakilti į aukštesnę poziciją. Į dvikovas galima kviesti
tik aukščiau už save esantį žaidėją, bet esantį ne aukščiau negu sekančiame lygyje.
Žaidėjas PRIVALO priimti kvietimą ir sužaisti kovą per 2 sav. nuo kvietimo dienos. Atsisakius priimti
kvietimą ar nesužaidžiant per dvi savaites – žaidėjui, kuris buvo kviestas, įskaitomas techninis

Europos Centro Golfo Klubas
2018
pralaimėjimas. Jeigu laimi žaidėjas, kuris kvietė kitą žaidėją, jis užima nugalėto žaidėjo vietą, o visi
žaidėjai, buvę aukščiau jo – nukrenta 1-a pozicija žemiau. Jeigu žaidėjas, kuris atliko kvietimą, pralaimi
– žaidėjų pozicijos nekinta.
Žaidėjai kviečia vieni kitus asmeniškai: kiekvienam žaidėjui bus iššsiųstas dalyvaujančių žaidėjų
kontaktų sąrašas. Kviečiantysis žaidėjas turi atsiųsti kovos rezultatus (scorecard) su abiejų žaidėjų
parašais el.paštu domantas@golfclub.lt arba abu dvikovos dalyviai turi atnešti pasirašytą scorecard į
klubo registratūrą. Rezultatas bus paskelbtas ir piramidė bus atnaujinta kitą dieną po dvikovos.
Žaidėjai kovoja 9-ių duobučių lauke (pasirinktoje pusėje) Stoke Play formatu, naudodami pilnus HCP.
Žaidimo tikslas – užimti aukščiausią piramidės poziciją. Žaidėjas, po paskutinės turnyro dienos esantis
ant aukščiausio laiptelio, tampa nugalėtoju.
VARŽYBŲ TAISYKLĖS





Varžybos vyks remiantis „R&A Rules Limited“ ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis (20162019 m.) bei Europos Centro golfo klubo vietinėmis taisyklėmis.
Varžybų dalyviai gali turėti padėjėją (neprofesionalų golfo žaidėją).
Turnyro metu leidžiama naudotis paprastaisiais ir elektriniais vežimėliais bei elektroniniais,
lazeriniais prietaisais, skirtais matuoti atstumą.
Vaikai iki 14 m. žaidžia nuo raudonų „Tee“ ir dalyvauja bendroje įskaitoje su suaugusiaisiais.

GRUPĖS IR APDOVONOJIMAI
Vyrų piramidė – 1,2,3 vietos
Moterų piramidė – 1,2,3 vietos
Piramidės bus paskelbtos gegužės 1 d. www.golfclub.lt

SPECIALIOS NOMINACIJOS






Geriausias viso sezono 9-ių duobučių stroke net rezultatas
Geriausias viso sezono 9-ių duobučių gross rezultatas
Daugiausiai atliktų birdie per visą piramidės sezoną
Daugiausiai atliktų PAR per visą piramidės sezoną
Daugiausiai sužaista dvikovų per visą piramidės sezoną

SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ
Esant lygiam „Stroke net“ rezultatui po 9-ių duobučių – žaidėjų pozicijos piramidėje nesikeičia.
KOMITETAS
Domantas Matulis
Irma Markevičienė
Mindaugas Glinskis

