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UAB KORBAS, SAMSUNG GOLFO TURNYRAS 2021 

„Vilkės“ golfo aikštynas kviečia visus golfo žaidėjus ir žaidimo entuziastus susitikti turnyre „UAB 
Korbas, Samsung golfo turnyras 2021“. Žemiau pateikti nuostatai padės atsakyti į visus rūpimus 

klausimus ir tinkamai pasiruošti varžyboms. 

Vieta ir laikas 

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

Druskininkų sav.  

Data: 2021 m. rugsėjo 05 d. (sekmadienis). 

Varžybų tvarkaraštis: 

 Nuo 8:30 val. – atvykimas, registracija.  

 9:40 val. – taisyklių pristatymas prie klubo namo esančioje ridenimo aikštelėje.  
 10:00 val. – startas iš skirtingų golfo laukų (angl. ,,shot gun“), t.y. žaidėjai 

startuoja vienu metu. 

Registracija 

Registracija vyksta iki rugsėjo 03 d. (penktadienio), 19:00 val. Registruotis kviečiame: 

 Adresu (registracija internete): https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3107187 
 El. paštu: marius@wolfgolf.lt; 
 Telefonu (mob.): 8 611 45333; 

 Klubo registratūroje. 

Registracijai reikalinga informacija: 

 Vardas, pavardė; 

 Namų golfo klubas; 

 Tikslusis handicap‘as. 

Jei pasibaigus registracijos laikui užsiregistravusiųjų bus daugiau, nei numatė varžybų 

organizatoriai, žaidėjai bus atrenkami vadovaujantis atrankos kriterijais (prioriteto tvarka): 

 Ankstesnis registracijos laikas; 

 Mažesnis tikslusis handicap‘as. 

Reikalingos kvalifikacijos 

Turnyre teisę dalyvauti turi: 

 Lietuvos ir užsienio golfo žaidėjai; 

 Žaidėjai sumokėję metinį HCP licencijos mokestį;  

 Šiam turnyrui nustatyta tvarka užsiregistravusieji. 

Numatomas dalyvių limitas – 100 žaidėjų. 

Turnyro taisyklės 

Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules Limited“ ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis 
(2021 m.) bei „Vilkės“ golfo klubo vietinėmis taisyklėmis. 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3107187
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Turnyro formatas 

Varžybų rūšis – smūgio žaidimas (angl. stroke play), o forma – individualios, vieno raundo (18 
laukų). Turnyro žaidėjų rezultatai: 

 Bendrasis (angl. gross score); 

 Grynasis (angl. net score); 

 Steiblfordo taškų sistema (angl. stableford). 

Dalyvių grupės ir starto laikas 

Žaidėjų grupės sudaromos burtų keliu, formuojamos po 3-4 asmenis. 

Startas – 10:00 val., iš skirtingų golfo laukų (angl. ,,shot gun“), t.y. žaidėjai startuoja 
vienu metu. 

Starto protokolas bus paskelbtas rugsėjo 04 d. (šeštadienį), 17:00 val. „Vilkės“ golfo klubo 
interneto svetainėje wolfgolf.lt. Teirautis taip pat bus galima telefonu (mob.) 8 611 45333. 

Žaidėjų kategorijos ir apdovanojimai 

Kategorija HCP Grupė Apdovanojimai Rezultatas 

I# ≤ 36 vyrai 1 vieta Bendrasis (angl. gross score) 

II# ≤ 36 moterys 1 vieta Bendrasis (angl. gross score) 

III ≤ 18,0 bendra  
(vyrai ir moterys) 

1, 2, 3 vieta Grynasis (angl. net score) 

IV 18,1–36,0 bendra  
(vyrai ir moterys) 

1, 2, 3 vieta 
Steiblfordo taškų sistema 

(angl. stableford) 

Specialios nominacijos 

 Tolimiausias smūgis (vyrai) – 7 laukas; 
 Tolimiausias smūgis (moterys) – 7 laukas; 

 Artimiausias smūgis iki duobutės (vyrai ir moterys) – 17 laukas. 

 
 

 

 

 
                                                             

paskelbtos dalyvių grupės pagal handicap‘ą nėra galutinės ir gali keistis. Dalyvių grupės bus sudaromos 
„GolfBox LT“ programos pagalba, tam, kad kiekvienoje grupėje būtų apylygis dalyvių skaičius (grupės bus 
sudaromos užsiregistravus visiems dalyviams). Galutines dalyvių grupes pagal handicap‘ą paskelbsime 
rugsėjo 04 d. (šeštadienį). 

# I ir II kategorijos nugalėtojai – nepretenduoja į kitų kategorijų prizus. 
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Sprendimas dėl lygiųjų 

Nustatant nugalėtojus ir prizininkus III ir IV kategorijoje lygaus rezultato atveju aukštesnė vieta 
skiriama žaidėjui vadovaujantis kriterijais (prioriteto tvarka): 

 Mažesnis tikslusis handicap‘as; 
 Geresnis 10-18 laukų rezultatas; 
 Geresnis 13-18 laukų rezultatas; 

 Geresnis 16-18 laukų rezultatas; 

 Geresnis 18 lauko rezultatas. 

Lygaus rezultato atveju I ir II kategorijose nugalėtojai bus nustatomi peržaidimo metu iki 

pirmojo laimėto lauko. Peržaidimas vyks 9. 

Mokesčiai 

„Vilkės“ golfo klubo nariams: 30 EUR (įskaičiuotas maistas). 

Ne „Vilkės“ golfo klubo nariams: 55 EUR (įskaičiuotas maistas). 

Vieną dieną prieš turnyrą (rugsėjo 04 d., šeštadienį) visi užsiregistravę žaidėjai galės sužaisti 
priešvaržybinį golfo raundą su 50% nuolaida. 

Papildomos sąlygos 

Varžybų dalyviai gali turėti padėjėją (neprofesionalų golfo žaidėją). 

Turnyro metu leidžiama naudotis paprastaisiais ir elektriniais vežimėliais bei elektroniniais, 

lazeriniais prietaisais, skirtais matuoti atstumą. 

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

Turnyro organizatoriai ir remėjai 
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