
29.10.2022 Europos Centro Golfo Klubas

Helovyno golfo turnyras 2022 

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 

Vieta: Europos centro golfo klubo cirkas  

Data: 2022 m. spalio 29 d. (šeštadienis) 

10.00 val. – atvykimas, registracija. 

10.30 val. – klounų pasiFkimas, cirko taisyklių pristatymas ridenimo aikštelėje. 

10.50 val. – klounai išsirikiuoja pasirodymams priskirtose vietose. 

11:00 val. – „shotgun start“ – po 4 klounus nuo skirFngų karuselių 

Apie 15.00 val. – susirinkimas cirko valgykloje 

REGISTRACIJA 

Registracija vyksta iki 2022 m. spalio 28d. 12 val., registruoFs galite: 

• GolQox sistemoje – hSps://tourentry.golQox.dk/?cid=3212943 

• el. paštu info@golfclub.lt (turite gauF registracijos patvirFnimą) 
• telefonu +370 616 26366 
• cirko administracijoje  

Turnyro dalyvių limitas – 80. 

CIRKO DALYVIO MOKESTIS: 

• Cirko klubo nariams – 30 Eur  
• Ne cirko klubo nariams - 60 Eur 

VARŽYBŲ TAISYKLĖS 

• Varžybos vyks remianFs Europos Centro golfo cirko taisyklėmis 
• Užsiregistravus, tačiau neatvykus ir apie tai neinformavus administracijos, klounui bus 

priskirta starterio pozicija kito turnyro metu. 
• Cirko dalyviai iki 12 m. gali žaisF nuo raudonų „Tee“ ir dalyvauF bendroje įskaitoje 

su visais kitais klounais. 
• Cirko dalyviai nuo 60 m. gali sutrumpinF savo kelią ir startuoF nuo mėlynų „Tee“, apie tai 

pranešdami administracijai registracijos metu. 

mailto:info@golfclub.lt
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VARŽYBŲ FORMATAS – CRAZY 6  

Turnyras vyks 18-oje duobučių remianFs „Stroke Gross“ skaičiavimo sistema. Klounų varžybos vyks 
„6x6x6“ formatu – žaidžiama 4iese, bet kas 6 duobutes keičiasi žaidėjai kas su kuo scramble poroje. Žaidimas 
susidaro iš trijų skirFngų porų, kas leidžia vienam žaidėjui sužaisF su trimis skirFngais klounais vieno roundo 
metu.  

Pavyzdys: pirmąsias 6 duobutes iš starto aikštelės pradeda žaisF žaidėjas A su žaidėju B scramble formatu , 
7-12 duobutes žaidėjas A žaidžia su žaidėju C scramble formatu, 13-18 duobutes žaidėjas A žaidžia su 
žaidėju D scramble formatu. Laimi vieno žaidėjo individualus rezultatas. 

GRUPĖS IR APDOVONOJIMAI 

*„Handicap“ grupės gali bū6 6kslinamos atsižvelgiant į dalyvių skaičių pasibaigus registracijai. 

Starto protokolas bus paskelbtas spalio 29 d. www.golfclub.lt 

SPECIALIOS NOMINACIJOS 

Specialiąsias nominacijas pristatys cirko viršininkas per taisyklių pristatymą.  

CIRKO KOMISIJA 

Juozapas Budrikis 
Ričardas Sinkevičius 
Agota Šileikytė 

Kategorij
a

       Žaidėjo 
HCP

Grupė Apdovanojima
i

Formatas

I +8.0 – 16.0 Bendra 1, 2, 3 vietos „Stroke Gross 
“ 

II 16.1 – 28.0 Bendra 1, 2, 3 vietos „Stroke Gross 
“ 

II 28.1 – 54.0 Bendra 1, 2, 3 vietos „Stroke Gross 
“

http://www.golfclub.lt/
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