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 KALĖDINIS ECGK UŽDARŲ PATALPŲ GOLFO TURNYRAS 2022 
 
 

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS  

Vieta: ECGK Indoor golf & sports lounge (PLC PANORAMA, III a. , Saltoniškių g. 9, Vilnius)  

Data: turnyras tęstinis, vyksta 2022 m. gruodžio 1 – 20 d. 

 

APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA:  

Gruodžio 21 d. 19 val. ECGK Indoor golf & sports lounge, PLC PANORAMA, III a., Vilnius. 

 

REGISTRACIJA  

Dalyvauti varžybose turi teisę:  

1) kiekvienas turintis „žaliają“ kortelę beisusimokėjęs(-usi) metinį žaidėjo „handicap“ licenzijos mokestį 

Lietuvos golfo federacijai;  

2) golfo žaidėjai iš užsienio, turintys savo šalies golfo federacijos / sąjungos / asociacijos patvirtintą HCP 

kortelę .  

 

Užsiregistravęs turnyro dalyvis, iš anksto užsirezervavęs simuliatoriaus laiką, turi sužaisti su kitu turnyro 

dalyviu 1 raundą (18 duobučių) Kinsale Golf and Fitness Club virtualiame aikštyne 2022 m. gruodžio 1 – 

20 d. pasirinktu laiku ir pateikti rezultatą registratūroje (išsaugant virtualų score card simuliatoriaus 

kompiuteryje).  

Žaidėjai gali patys atvykti žaisti kartu su vienu ar trimis kitais turnyro dalyviais (max 4 asm.), dalinantis 

simuliatoriaus laiką, arba gali kreiptis į registratūrą ir sužaisti raundą su golfo klubo parinktu kitu dalyviu 

(-iais).  

Registruotis galite:  

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

• telefonu +370 644 47703  

• Indoor golf & sports lounge registratūroje  
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DALYVIO MOKESTIS*:  

Europos Centro Golfo Klubo / Indoor nariams: 15 EUR  

Ne Europos Centro golfo klubo / Indoor nariams: 25 EUR 

* Simuliatoriaus mokestis (30-35 Eur/val.) nėra įskaičiuotas. Simuliatoriaus mokestį dalyviai dalinasi 

„flightui“. 

 

VARŽYBŲ TAISYKLĖS  

 

• Vaikai iki 12 m. žaidžia nuo artimiausių „Tee“ ir dalyvauja bendroje įskaitoje su suaugusiaisiais.  

• Senjorai nuo 60 m. pasirinktinai gali žaisti nuo artimesnių nei standartiniai vyrų „Tee“ (esant 

galimybei), apie tai pranešdami registracijos metu. 

 

VARŽYBŲ FORMATAS  

Turnyre žaidžiama 18 duobučių raundas Kinsale Golf and Fitness Club virtualiame golfo aikštyne, 

remiantis „Stableford“, „Stroke Net“ ir „Gross“ skaičiavimo sistemomis.  

 

GRUPĖS IR APDOVONOJIMAI* 

Kategorija „Handicap“ Grupė Apdovanojimai Formatas 

I +8.0 – 54.0 Bendra 1 vieta „Gross score“ 

II +8.0 – 16.0 Vyrai 1, 2, 3 vietos „Stroke net“ 

III 16.1 – 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“ 
 

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

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

Dalyvaujant turnyre uždarose patalpose, žaidėjo oficialus HCP po žaidimo nepasikeičia. 
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SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ  

Nustatant prizininkus II- V kategorijose, lygaus rezultato atveju, aukštesnė vieta skiriama žaidėjui, 

vadovaujantis kriterijais, kurie surašyti prioritetų mažejimo tvarka:  

• Mažesnis tikslusis HCP 

 • Geresnis 18, 9, 6, 3, 1 laukų rezultatas  

• Geresnis Bendras 18, 9, 6, 3, 1 laukų rezultatas  

 

Nustatant nugalėtoją I kategorijoje, lygaus rezultato atveju, aukštesnė vieta skiriama žaidėjui, 

vadovaujantis kriterijais, kurie surašyti prioritetų mažėjimo tvarka:  

• Geresnis 18, 9, 6, 3, 1 laukų rezultatas  

• Geresnis Bendras 18, 9, 6, 3, 1 laukų rezultatas  

• Mažesnis tikslusis HCP  

 

 

KOMITETAS  

Juozapas Budrikis 

Irma Markevičienė  

Agota Šileikytė 


