
 

Lietuvos 28+ HCP čempionatas 2020 
 

Varžybų nuostatai 
 

Organizatoriai 

Lietuvos golfo federacija (LGF) 

Vilkės Golfo Klubas 

Data 

1 raundas: rugpjūčio 29 d., šeštadienis 

2 raundas: rugpjūčio 30 d., sekmadienis 

Grupės ir starto laikai 

Starto grupės bus sudaromos po 3-4 žaidėjus. 

Žaidėjų pradinę starto eilę grupėse nustatys varžybų komitetas burtų keliu, kuri sutaps su starto protokole 

išdėstyta žaidėjų eile grupėje. 

Abiejų dienų varžybų startas – 09:00 nuo 1-os ir 10-os starto aikštelės kas 10 min. 

Varžybų dalyviai 

Visi varžybų dalyviai privalo būti: 

a) golfininkai mėgėjai; 

b) golfininkai, sumokėję metinį HCP licencijos mokestį; 

c) golfininkai, kurių tikslusis handikapas yra: 

 vyrų: 28.0 - 54 HCP 

 moterų: 28.0 - 54 HCP 

Lietuvos golfo žaidėjams handikapas bus įskaitomas pagal įrašus „GolfBox“ sistemoje ir privalo būti 

galiojantis. Kitų šalių golfo žaidėjų handikapas privalo būti patvirtintas nacionalinės įgaliotos golfo 

organizacijos arba besiregistruojančiojo namų klubo ir turi būti galiojantis registracijos dieną. 

Žaidimo forma 

Smūgio žaidimas („stroke play“), 2 raundai po 9 laukus (atnaujinta). 

Čempionate varžomasi „Maximum gross score“ formatu – t.y. sportininkai kiekvienoje duobutėje galės 

atlikti ne daugiau nei numatyta smūgių tai duobutei. Atlikus maksimalų smūgių skaičių duobutė 

baigiama, pakeliamas kamuoliukas, užrašomas maksimalus rezultatas ir žaidimas tęsiamas nuo kitos 

duobutės. Maksimalus smūgių skaičius duobutėse: 

 PAR 3 duobutėse – 8 smūgiai 

 PAR 4 duobutėse – 9 smūgiai 

 PAR 5 duobutėse – 10 smūgių 

Varžybų formatas 

Individualios varžybos: 

 A - vyrai                               28.0 – 36.0 HCP                        maximum gross score 

 B - moterys                           28.0 – 36.0 HCP                        maximum gross score 

 C - vyrai                             *36.1 – 54.0 HCP                      maximum gross score 

 D - moterys                             *36.1 – 54.0 HCP                      maximum gross score 

 E- vyrai                             *36.1 – 54.0 HCP                      maximum gross score 

 F - moterys                             *36.1 – 54.0 HCP                      maximum gross score 

 G – golfo treneriai (jei dalyvaus bent 3 dalyviai)                gross score 

*tikslūs HCP ruožai priklausys nuo užsiregistravusių dalyvių HCP, paskirstant sportininkus po lygiai 

 

Komandinės golfo trenerių sportininkų varžybos*: 

 H - vyrai (5 asm.)                   28.0 – 54.0 HCP                maximum gross score 

 I - moterys (5 asm.)              28.0 – 54.0 HCP                maximum gross score 



 

*Golfo treneriai deleguoja po 5 vyrus ir 5 moteris atstovauti savo treniruojamų sportininkų komandą. 

Narių sąrašą treneriai privalo pateikti Lietuvos golfo federacijai iki rugpjūčio 29 dienos el. paštu 

info@golfofederacija.lt. 

Trenerio komandos rezultatas – geriausiai tą dieną sužaidusių 3 komandos narių „maximum gross 

score“ rezultatų suma. 

Starto aikštelės 

Vyrai – pradeda nuo geltonų starto aikštelių. 

Moterys – pradeda nuo raudonų starto aikštelių. 

Išimtys: 

 Visi dalyviai gali varžytis nuo tolimesnių starto aikštelių, nei yra nustatyta. Pavyzdžiui vyrai – 

nuo baltų, o moterys nuo geltonų starto aikštelių. Apie tokį pasirinkimą dalyviai privalo 

informuoti registracijos metu. 

 Vaikai iki 12 m. imtinai ir senjorai nuo 60 m. gali žaisti pasirinktinai arba nuo standartinių starto 

aikštelių arba nuo vienu žingsniu artimesnių starto aikštelių, apie tai pranešdami registracijos 

metu. Pasirinkus žaisti nuo artimesnių starto aikštelių, dalyvis nepretenduoja į prizus. 

Registracija 

Registracija vykdoma per „GolfBox“ sistemą: 

 nuoroda į turnyro registraciją 

Dalyvio mokestis – 50 Eur (atnaujinta). Mokėti pavedimų į Lietuvos golfo federacijos sąskaitą: 

 LT837300010151104289 

Į mokestį įskaičiuotas maitinimas bei po 1 treniruočių kamuoliukų žetoną abi dienas. 

Registracijos pabaiga - 2020.08.27, 18:00 

Sprendimas dėl lygaus rezultato 

Individualių varžybų „maximum gross score“ formatu po dviejų raundų lygaus rezultato atveju 

nugalėtojas bus nustatytas peržaidimo metu, žaidžiant duobutes tokiu eiliškumu: 1, 2, 18, 9 ir kartoti 9 

duob., kol bus nustatytas nugalėtojas. Antrosios ir trečiosios vietų laimėtojai lygaus rezultato atveju bus 

nustatomi pagal geresnį rezultatą paskutiniuose 18, 9, 6, 3 arba paskutiniame lauke. Jei lygiosios išliktų, 

toks atgalinis skaičiavimas būtų taikomas ir pirmajam raundui. 

Komandinių klubų varžybų formatu nugalėtojas po dviejų raundų lygaus rezultato atveju bus nustatytas 

pagal geresnį rezultatą paskutiniuose 18, 9, 6, 3 arba paskutiniame lauke. Jei lygiosios išliktų, toks 

atgalinis skaičiavimas būtų taikomas ir pirmajam raundui. 

Komitetas 

Mindaugas Markevičius (pirmininkas) 

Nerijus Tamošiūnas 

Kęstutis Jezepčikas 

Nerijus Šėža 

Gediminas Mamkus (vyr. teisėjas) 

Kontaktai 

„Vilkės Golfo Klubas“ - Tel.: +370 613 46179, reception@dzukijosgolfas.lt – www.dzukijosgolfas.lt 

Lietuvos golfo federacija - Tel.: +370 657 44653 - info@golfofederacija.lt – www.golfofederacija.lt  

 

Turnyro taisyklės 

Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules Limited“ ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis 

2020 metams bei LGF patvirtintais bendraisiais varžybų nuostatais ir bendrosiomis vietinėmis 

taisyklėmis (LGF „Kietoji kortelė“ 2020). 

Golfomobiliais naudotis draudžiama, išskyrus atvejus, kai Komitetas leidžia dėl medicininių priežasčių. 

Sprendimus dėl atvejų, nenumatytų šiuose nuostatuose, priima varžybų komitetas. 

Apgyvendinimas 

Visi varžybų dalyviai Lietuvos 28+ HCP čempionato metu turės galimybę apsigyventi viešbutyje 

„Europa Royale Druskininkai“ su 30% nuolaida.   
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