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      PRADEDANČIŲJŲ, MIŠRIŲ PORŲ BEI PAŽENGUSIŲJŲ 
GOLFO TURNYRAS 2020 

,,SCRAMBLE FORMATU“ 
(9 duobutĖS) 

 

„Vilkės“ golfo aikštynas kviečia golfo žaidėjus ir žaidimo entuziastus susitikti PRADEDANČIŲJŲ, 
MIŠRIŲ PORŲ BEI PAŽENGUSIŲJŲ GOLFO TURNYRE 2020. Žemiau pateikti nuostatai padės 
atsakyti į visus rūpimus klausimus ir tinkamai pasiruošti varžyboms. 

Pradedančiųjų kategorija: pradedančiųjų komandą sudaro du nariai, kurių abiejų 
HCP privalo būti ≥ 36.0. 

Mišrių porų kategorija: mišrios poros komandą sudaro du nariai, vieno iš jų HCP 
privalo būti ≤ 35.9, o antrojo žaidėjo - ≥ 36.0. 

Pažengusiųjų kategorija: pažengusiųjų komandą sudaro du nariai, kurių abiejų 
HCP privalo būti ≤ 35.9. 

Vieta ir laikas 

Adresas: „Vilkės“ golfo aikštynas, Vilkės g. 26, Kamorūnų km., Leipalingio sen., 
Druskininkų sav. 

Data: 2020 m. rugsėjo 06 d. (sekmadienis). 

Varžybų tvarkaraštis: 

• Nuo 9:30 val. – atvykimas, registracija.  
• 10:45 val. – žaidimo pozicijų užėmimas prie starto aikštelių.  
• 11:00 val. – startas iš skirtingų golfo laukų (angl. ,,shot gun“), t.y. komandos 

startuoja vienu metu. 

Registracija 

Registracija vyksta iki rugsėjo 05 d. (šeštadienio), 14:00 val. Registruotis kviečiame: 

• El. paštu: marius@wolfgolf.lt 

Registracijai reikalinga informacija: 

Komandos narių: 

• Vardai, pavardės; 
• Tikslieji handicap‘ai.  

Pastaba: jei neturite partnerio (komandos nario), mes jį surasime. 
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      Turnyro formatas 

“Scramble“ formatas - du varžybų dalyviai žaidžia kaip partneriai (komandoje). Kiekvieną 
lauką iš starto aikštelės pradeda žaisti abu partneriai, išmušdami savo kamuoliukus. 
Pasirenkamas vienas, jų manymu, geresnėje pozicijoje esantis kamuoliukas. Iš pasirinktos vietos 
savo kamuoliukus vėl smūgiuoja abu komandos nariai kol kurio nors vieno partnerio kamuoliukas 
atsidurs duobutėje. 

Komandos HCP. Komandos handikapas skaičiuojamas tokiu principu: 50% geresnio žaidėjo 
HCP sumuojama su 30% silpnesnio žaidėjo HCP. “Slope rating” varžybose netaikomas. 

Dalyvių grupės ir starto laikas 

• Startas – 11:00 val., po 2 komandas iš skirtingų golfo laukų (angl. ,,shot gun“), 
t.y. komandos startuoja vienu metu. 

• Starto protokolas bus paskelbtas rugpsėjo 05 d. (šeštadienį), 17:00 val. „Vilkės“ golfo 
klubo interneto svetainėje wolfgolf.lt.  

Žaidėjų kategorijos ir apdovanojimai 

Kategorija HCP 
Apdovanojimai 

(komanda) 
Rezultatas Duobutės 

Pradedančiųjų 
Abiejų komandos narių 
HCP privalo būti ≥ 36.0 

1, 2, 3 vieta 
Bendrasis (angl. 

gross score) 
10-18 

duobutės 

 Mišrių porų 
Vieno iš komandos nario 
HCP privalo būti ≤ 35.9, 
o antrojo nario - ≥ 36.0. 

1, 2, 3 vieta 
Grynasis (angl. 

net score) 
1-9 

duobutės 

 Pažengusiųjų 
Abiejų komandos narių 
HCP privalo būti ≤ 35.9 

1, 2, 3 vieta 
Grynasis (angl. 

net score) 
1-9 

duobutės 
 

Mokesčiai 

„Vilkės“ golfo klubo nariams: 20 EUR/asmeniui (įskaičiuotas maistas). 

Ne „Vilkės“ golfo klubo nariams: 25 EUR/asmeniui (įskaičiuotas maistas). 
 

Vieną dieną prieš turnyrą (rugsėjo 05 d., šeštadienį) visos užsiregistravusios komandos galės 
sužaisti priešvaržybinį golfo raundą su 50% nuolaida.   

Varžybų dalyviai po turnyro galės nemokamai sužaisti likusias 9 duobutes. 
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      Turnyro rėmėjai                        

                                                                                          

                                                                     

                  

                                                          

         
 
 
  

 

 

                        


