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ŽMONĖS Golfo Turnyras  

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 

Vieta: Europos centro golfo klubas (Girijos km., Nemenčinės sen., Vilniaus r.)  

Data: nuo 2022m. birželio 2d. iki rugpjūčio 25d. (kiekvieną ketvirtadienį)  

17.00 val. – atvykimas, registracija. 

18.00 val. – startas („shotgun“ – po 3-4 žaidėjus nuo skirtingų laukų tuo pačiu metu). 

Apie 20.30 val. – užkandis, apdovanojimų ceremonija. 

 

REGISTRACIJA 

Dalyvauti varžybose turi teisę:  

1) kiekvienas golfo žaidėjas, turintis „žaliąją“ kortelę bei susimokėjęs(-usi) metinį žaidėjo „handicap“ 
licenzijos mokestį Lietuvos golfo federacijai;  

2) kiekvienas golfo žaidėjas iš užsienio, turintis savo šalies golfo federacijos / sąjungos / asociacijos 
patvirtintą HCP kortelę.  

Registracija vyksta iki trečiadienio 20 val.  
 
Registruotis galite:  

• Golfbox sistemoje; 

• el. paštu info@golfclub.lt (turite gauti registracijos patvirtinimą);  

• telefonu +370 616 26366; 

• klubo registratūroje. 

Turnyro dalyvių limitas – 44 žaidėjai.  

Jei pasibaigus registracijos laikui užsiregistravusiųjų bus daugiau nei varžybų organizatorių numatyta 

dalyvių kvota, žaidėjai atrenkami vadovaujantis tokiais atrankos kriterijais:  

1)  mažesnis tikslusis handikapas; 

2)  ankstesnis registracijos laikas. 

DALYVIO MOKESTIS:  

„Europos Centro” golfo klubo nariams: 20 EUR 

Ne „Europos Centro” golfo klubo nariams: 40 EUR 

 

 



                                                                                                                             
2022.06.02 – 08.25 

 

 

VARŽYBŲ TAISYKLĖS 

• Varžybos vyks remiantis „R&A Rules Limited“ ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis 2019 
metams  bei Europos Centro Golfo Klubo vietinėmis taisyklėmis.  

• Užsiregistravus, tačiau neatvykus ir apie tai neinformavus administracijos, žaidėjui skiriama 
30 EUR „bauda“. 

• 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 12 m. gali žaisti nuo raudonų „Tee“ ir dalyvauti bendroje įskaitoje su 
suaugusiaisiais, apie tai pranešdami prieš varžybų startą. 

• Senjorai nuo 60 m. žaidžia pasirinktinai nuo geltonų arba mėlynų „Tee“, apie tai pranešdami 
prieš varžybų startą. 
 

VARŽYBŲ FORMATAS 

Varžybos vyks 9 duobutėse, kas savaitę keičiantis pusėms. 

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.  

Golfo turnyro formatas bus žaidžiamas remiantis Stableford rezultatų skaičiavimo formatu. Žaidėjo 
finalinis rezultatas bus apskaičiuojamas skaičiuojant geriausius pirmųjų ir antrųjų devynių laukų 
rezultatus „Stableford“ ir „Stroke Gross” formatais. 

GRUPĖS IR APDOVONOJIMAI 

Kategorija „Handicap“ Grupė Apdovanojimai Formatas 
I +8.0-20.0 Vyrai 1, 2, 3 vietos „Stableford“ 

II 20.1-36.0 Vyrai 1, 2, 3 vietos „Stableford“ 

III +8.0-36.0 Moterys 1, 2, 3 vietos „Stableford“ 
IV +8.0-36.0 Bendra 1 vieta „Stroke Gross” 

 

Starto protokolas bus paskelbtas turnyro dieną 13val. 
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SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ  
 
Nustatant prizininkus I, II ir III kategorijose, lygaus rezultato atveju, aukštesnė vieta skiriama žaidėjui, 
vadovaujantis kriterijais, kurie surašyti prioritetų mažejimo tvarka:  
 

• Mažesnis tikslusis HCP  

• Geresnis 9, 6, 3, 1 laukų rezultatas  

• Geresnis Bendras 9, 6, 3, 1 laukų rezultatas 
 
Nustatant nugalėtoją IV kategorijoje, lygaus rezultato atveju, aukštesnė vieta skiriama žaidėjui, 
vadovaujantis kriterijais, kurie surašyti prioritetų mažėjimo tvarka:  
 

• 9, 6, 3, 1 laukų rezultatas  

• 9, 6, 3, 1 laukų rezultatas 

• Mažesnis tikslusis HCP  
 

Nuostatai patvirtinti: 2022 05 20 

 

KOMITETAS 

Irma Markevičienė 

Domantas Matulis 

Agota Šileikytė 


