“EGOLF.LT CHALLENGE” 2022 VARŽYBŲ NUOSTATAI
Kviečiame visus pradedančius golfo žaidėjus ir žaidimo entuziastus įgyti daugiau golfo varžybų
patirties, tobulinti golfo žaidimo įgūdžius bei burtis į golfo bendruomenę, dalyvaujant „Egolf.lt challenge“
2022 turo varžybose, kurios bus vykdomos penktadieniais.

DALYVIAI:
Golfo varžybų ture gali dalyvauti visi pradedantieji golfo žaidėjai, kurių HCP 28,0–54,0 bei turintys
„Žalias korteles“.

VIETA, LAIKAS, REGISTRACIJA:
Adresas“ „Vilkės“ golfo aikštynas, Vilkės g. 26, Kamorūnų km., Leipalingio sen., Druskininkų sav.
Varžybų datos: 2022-06-03; 2022-06-10; 2022-06-17; 2022-06-24; 2022-07-01; 2022-07-08; 2022-0722; 2022-07-29; 2022-08-05; 2022-08-12; 2022-08-19; 2022-09-02;
Starto laikas: varžybų startas – 17:00 val.
TAISYKLĖS:
Varžybos vyksta vadovaujantis „R&A RulesLimited“ ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis (2021 m.)
bei „Vikės“ golfo klubo vietinėmis taisyklėmis.

FORMATAS
Varžybų formatas – individualios, smūgio žaidimas (ang. Stroke play), skaičiuojant bendrą rezultatą (angl.
Gross score). Nustatomas maksimalus smūgių skaičius vienoje duobutė – 10 (jei žaidėjas norės duobutę
sužaisti iki pabaigos ir viršys šį smūgių skaičių, rezultatas bus skaičiuojamas 10 smūgių).
Žaidžiamos 9 duobutės (informaciją, kurios duobutės bus žaidžiamos, skelbiamos prieš startą (1-9 arba
10-18)).
DALYVIŲ GRUPĖS IR STARTO AIKŠTELĖS
Visi dalyviai žaidžia vienoje grupėje ir startuoja nuo geltonų starto aikštelių – vyrai, raudonų starto
aikštelių – moterys ir vaikai,. Varžybos vykdomos, jeigu susirenka ne mažiau 6 dalyvių.

NUGALĖTOJAI IR TAŠKAI
Kiekvieno etapo metu apdovanojamas 1 vietos nugalėtojas ir loterijos būdu vienas iš dalyvių.
Visi dalyviai už kiekvieną etapą gauna taškus pagal užimtą vietą. Taškai skiriami tokia tvarka:
1 vieta

2 vieta

3 vieta

4 vieta

5 vieta

6 vieta

7 vieta

8 vieta

9 vieta

>10 vieta

15 tšk.

12 tšk.

10 tšk.

7 tšk.

6 tšk.

5 tšk.

4 tšk.

3 tšk.

2 tšk.

1 tšk.

Sezono pabaigoje daugiausiai taškų surinkę žaidėjai (bus sumuojami 5 geriausių raundų rezultatai), 1-5
vietų nugalėtojai, bus apdovanoti puikiais prizais.
Papildomai dalyvių laukia „HOLE IN ONE“ prizas - kiekviename ture (prizas ir sąlygos skelbiamos
prieš kiekvieno turo varžybas)!!!
MOKESČIAI
Dalyviui – 10 EUR (žaidimo mokestis – NEMOKAMAS, startinės dovanėlės mokestis – 10 EUR).

REGISTRACIJA
Visi norintys dalyvauti varžybose registruojami varžybų dieną (atvykus į aikštyną) nuo 16:00 iki 16:45
val. Dalyviai gali būti priimti į varžybas ir pavėlavę užsiregistruoti, tačiau atvykę į aikštyną iki 18 val. ir
startuojant ne mažiau kaip 2 dalyviams.
VARŽYBŲ KOMITETAS
Sprendimus dėl atvejų, nenumatytų šiuose nuostatuose, priima varžybų komitetas.
PROJEKTAS BENDRAI FINANSUOJAMAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS, KURĮ
ADMINISTRUOJA ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS.

TURNYRO DRAUGAI IR RĖMĖJAI

