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AEG Golfo Turnyras 2022 
 

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 
 

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

Data: turnyras vyks 2022 m. rugsėjo 17 d. (šeštadienį) 

07.30 val. – atvykimas, registracija. 
 

Nuo 9.00 val. – startas („running start“*). 

Apie 16.00 val. – pietūs ir iškilminga apdovanojimų ceremonija. 

  lubas pasilieka teis  keisti starto tip  ir laik , atsi velgiant į u siregistravusių dal vių 

skaičių.  

 

REGISTRACIJA 
 

Dalyvauti var  bose turi teis : 
 

1) kiekvienas  aidėjas ar  aidėja, turintys „ aliaj “ kortel  bei susimokėj s(-usi) metinį  aidėjo 
„handicap“ licenzijos mokestį Lietuvos golfo federacijai; 

2) golfo  aidėjai iš u sienio, turint s savo šalies golfo federacijos / s jungos / asociacijos patvirtint  
HCP kortel . 

Registracija vyksta iki 2022 m. rugsėjo 16 d. 12 val. registruotis galite: 

 Golfbox sistemoje – https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3212899 

 el. paštu info@golfclub.lt (turite gauti registracijos patvirtinim ) 

 telefonu +370 616 26366 

 klubo registratūroje 

Turnyro dal vių limitas – 108  aidėjai. 

Viršijus turn ro dal vių limit  – bus sukurtas laukiančiųjų  aidėjų s rašas. Žaidėjai iš laukiančiųjų 
s rašo bus atrenkami pagal ankstesnį registracijos laik . 

DALYVIO MOKESTIS: 
 

Europos Centro golfo klubo nariams: 30 EUR 
 

Ne Europos Centro golfo klubo nariams: 60 EUR 
 

VARŽYBŲ TAISYKLĖS 

 Var  bos v ks remiantis „R&A Rules Limited“ ir USGA patvirtintomis golfo tais klėmis 2019 
metams bei „Europos Centro“ golfo klubo vietinėmis tais klėmis. 

 U siregistravus, tačiau neatv kus ir apie tai neinformavus administracijos,  aidėjui skiriama 
30 EUR „bauda“. 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3212899
mailto:info@golfclub.lt
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 Var  bų dalyviai gali turėti padėjėj  (neprofesionalų golfo  aidėj ). 

 Turn ro metu leid iama naudotis paprastaisiais ir elektriniais ve imėliais bei elektroniniais, 
lazeriniais prietaisais, skirtais matuoti atstum . 

 Vaikai iki 12 m.  aid ia nuo raudonų „Tee“ ir dalyvauja bendroje įskaitoje su suaugusiaisiais. 

 Senjorai nuo 60 m.  aid ia pasirinktinai nuo geltonų arba mėl nų „Tee“, apie tai pranešdami 
registracijos metu. 

 
 

VARŽYBŲ FORMATAS 

Turn ras v ks vien  dien  18 duobučių golfo lauke remiantis „Stableford“ ir „Stroke Gross“ 
skaičiavimo sistemomis. 

 

 
GRUPĖS IR APDOVONOJIMAI 

 

Kategorija „Handicap“ Grupė Apdovanojimai Formatas 

I +8.0 – 36.0 Bendra 1 vieta „Stroke 
Gross“ 

II +8.0 – 18.0 Vyrai 1, 2, 3 vietos „Stroke Net“ 

III 18.1 – 28.0 Vyrai 1, 2, 3 vietos „Stroke Net“ 

IV +8.0 – 28.0 Moterys 1, 2, 3 vietos „Stroke Net“ 

V 28.1 – 36.0 Bendra 1, 2, 3 vietos „Stableford“ 
 

Žaidėjai su 36.1 – 54.0 „handicap“ gali registruotis ir dalyvauti turnyre, tačiau jiems bus priskirtas 
36.0 „handicap“. 

 

*„Handicap“ grupės gali būti tikslinamos atsižvelgiant į dalyvių skaičių pasibaigus registracijai. 
 

Starto protokolas bus paskelbtas rugsėjo 16d.  
 

SPECIALIOS NOMINACIJOS 
 

 Tolimiausias smūgis − „Longest drive“ – vyrai, rungtis − 10 lauke. 

 Tolimiausias smūgis − „Longest drive“ – moterys, rungtis − 10 lauke. 

 Artimiausias smūgis − „Closest to the pin“ – bendra, rungtis − 6 lauke. 

 
SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ 

 

Esant l giam rezultatui I kategorijoje, aukštesnė vieta skiriama  aidėjui, turinčiam geresnį rezultat  
10-18 laukuose. Nustatant prizininkus II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ir XI kategorijose, lygaus rezultato 
atveju, aukštesnė vieta skiriama  aidėjui, vadovaujantis kriterijais, kurie suraš ti prioritetų ma ėjimo 
tvarka: 
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 Ma esnis tiklusis HCP 

 geresnis 10 – 18 laukų rezultatas 

 geresnis 13 – 18 laukų rezultatas 

 geresnis 16 – 18 laukų rezultatas 

 geresnis 18 lauko rezultatas 

 
 

TURNYRO KOMITETAS 
 

Domantas Matulis 

Agota Šileik tė 

 Irma Markevičienė 


