Vilnius Club Cup 2019
Turnyro Taisyklės
„The V Golf Club“ kartu su „Europos centro golfo klubu“ kviečia į kasmetinį turnyrą – Vilnius Club Cup.
Žaidimo formatas - populiarusis „Ryder Cup“. Dvi komandos rungtyniaus tarpusavyje dvi dienas „The V Golf
Club“ ir „Europos centro golfo klube“ vykstančiame turnyre.
Laimėtojai bus apdovanoti specialiu metiniu prizu ir taps „Vilnius Club Cup“ nugalėtojais.
Kviečiame klubo narius prisijungti ir ginti klubo garbę!
VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS
Vieta: 1 diena Europos centro golfo klubas (Girijos km., Nemenčinės sen., Vilniaus r.)
2 diena The V Golf Club (Ežeraičių km., Avižienių sen., Vilniaus r.)
Data: turnyras vyks 2019 m. spalio 5 ir 6 dienomis (šeštadienis ir sekmadienis)
VARŽYBŲ DALYVIAI
Varžybose turi teisę dalyvauti VISI Europos Centro ir The V golfo klubų nariai.
Kiekvieną golfo klubą atstovauja komanda, sudaryta iš klubo žaidėjų.
Komandos dydis – daugiausiai 40 žaidėjų.
VARŽYBŲ FORMATAS
Varžybos vyks 2 dienas, kurių metu klubų komandos varžysis dėl turnyro taškų matchplay formatu.
Klubas, surinkęs daugiausiai taškų – bus paskelbtas nugalėtoju.
1 diena: 1-as raundas 11:00 shotgun start (Europos Centro Golfo Klubas)
Betterball Stableford Matchplay, 9 duobutės.
Kiekvienos komandos kapitonas sudaro komandas. Burtų keliu išrenkami kiekvienos komandos
varžovai.
„Betterball“ paaiškinimas: komandos, sudarytos iš dviejų žaidėjų varžosi 9 duobučių matchplay
formatu. Kiekvienas žaidėjas žaidžia savo kamuoliuką. Duobutę laimi ta komanda, kurios bet kuris
žaidėjas pademonstravo geriausią rezultatą. Rezultatas skaičiuojamas stableford taškais. Žaidžiama
tol, kol viena iš komandų nebegali pasivyti kitos komandos per likusias duobutes. Laimėjusi
komanda iškovoją 1 tašką savo klubui. Lygiųjų atveju po 9 duobučių - komandos pasidalina po 0,5
taško.
1 diena: 2-as raundas, 14:00 shotgun start (Europos Centro Golfo Klubas)
Komandos kapitonai gali pakeisti komandas prieš antrąjį raundą. Taip pat ištraukiami nauji burtai.
Foursomes Matchplay (alternate shots), 9 duobučių.

Komandos playing HCP – sudedami dviejų žaidėjų tikslūs HCP ir skaičiuojama 50 proc. nuo HCP
sumos.
„Alternate Shots“ paaiškinimas: komandos žaidėjai atlieka smūgius paeiliui, kol kamuoliukas
atsiduria duobutėje. Vienas komandos žaidėjas atlieka pirmuosius smūgius lyginėse duobutėse,
kitas komandos žaidėjas atlieka pirmuosius smūgius nelyginėse duobutėse. Pavyzdžiui: Europos
Centro Golfo klubo komanda sudaryta iš žaidėjų A ir B varžosi prieš The V golfo klubo komandą,
sudarytą iš žaidėjų C ir D. Žaidžiant pirmąją duobutę pirmuosius smūgius atlieka žaidėjai A ir C,
antruosius B ir D, trečiuosius vėl A ir C ir t.t. kol kamuoliukas atsiduria duobutėje. Antroje laukų
duobutėje pirmuosius smūgius atlieka žaidėjai B ir D, trečioje duobutėje pirmuosius smūgius atlieka
žaidėjai A ir C ir t.t.
Komanda, kurios HCP didesnis – įgauną pranašumą tam tikrose duobutėse. Pavyzdžiui: Europos
Centro golfo klubo komandos HCP – 17, o The V golfo klubo komandos HCP – 13. Tokiu Atveju
Europos Centro golfo klubo komanda gauną papildomą smūgį prieš The V Golf Club komandą
keturiose sunkiausiose laukų duobutėse. Jeigu komandų HCP vienodi – nei viena komanda negauna
papildomų smūgių.
Komanda, atlikusi mažiau smūgių duobutėje (įskaitant papildomus smūgius dėl HCP) – laimi
duobutę. Žaidžiama tol, kol viena iš komandų nebegali pasivyti kitos komandos per likusias
duobutes. Laimėjusi komanda iškovoją 1 tašką savo klubui. Lygiųjų atveju po 9 duobučių komandos pasidalina po 0,5 taško.
2 diena: Individual Matchplay, Stroke net, 10:00 shotgun (The V Golf Club)
18 duobučių, singles matchplay. Skaičiuojama 75 % žaidėjo playing HCP.
Burtų keliu sudaromos poros.
Žaidėjai varžosi „vienas prieš vieną“ matchplay formatu. Žaidėjas, atlikęs mažiau smūgių
duobutėje(įskaitant papildomus smūgius dėl HCP) – laimi tą duobutę. Žaidėjas, kurio HCP didesnis –
įgauną pranašumą tam tikrose duobutėse. Pavyzdžiui: žaidėjo A HCP – 9, o žaidėjo B HCP – 7. Tokiu
atveju žaidėjas A gauną papildomą smūgį dviejose sunkiausiose laukų duobutėse. Jeigu žaidėjų HCP
vienodi – nei vienas žaidėjas negauna papildomų smūgių. Žaidžiama tol, kol vienas iš žaidėjų
nebegali pasivyti kito žaidėjo per likusias duobutes. Laimėjusi komanda iškovoją 1 tašką savo klubui.
Lygiųjų atveju po 18 duobučių - komandos pasidalina po 0,5 taško.
Klubas, surinkęs daugiausiai turnyro taškų – tampa nugalėtoju!
VARŽYBŲ PROGRAMA
1 diena Europos Centro Golfo Klubas
10.00 val. – atvykimas, registracija
10:30 val. – dalyvių pasveikinimas, pirmos dienos taisyklių pristatymas ridenimo aikštelėje

10:55 val. – žaidimo pozicijų užėmimas prie starto aikštelių
11.00 val. – pirmojo raundo startas shotgun. Betterball Stableford Matchplay, 9 duobučių.
Apie 13:00 val. – rezultatų skaičiavimas, burtų traukimas prieš antrąjį raundą bei pietūs.
14.00 val. – antrojo raundo startas. Foursomes Matchplay (alternate shots), 9 duobučių.
Apie 18:00 val. – vakarienė bei antrosios dienos burtų traukimas.
2 diena The V Golf Club
09.00 val. – atvykimas, registracija
10.00 val. – startas (shotgun)
Apie 15.00 val. – šventiniai pietūs, apdovonojimų ceremonija
DALYVIO MOKESTIS:
85 EUR (už dvi dienas). Į kainą įskaičiuota:





Green fee
2 pietūs bei vakarienė po pirmosios dienos varžybų
Driving range kamuoliukai
Kiekvienam turnyro dalyviui suteikiamas 18 duobučių green fee Europos Centro arba The V
golfo klube.

VARŽYBŲ TAISYKLĖS



Varžybos vyks remiantis „R&A Rules Limited“, „LGF Hard card 2019” bei „Europos Centro“ ir
„The V Golf Club“ klubų vietinėmis taisyklėmis
Vaikai iki 14 m. žaidžia nuo raudonų „Tee“ ir dalyvauja bendroje įskaitoje su suaugusiaisiais.

TURNYRO KOMITETAS
Mindaugas Glinskis
Domantas Matulis

