PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 2022

GOLFO VARŽYBŲ NUOSTATAI
VIETA, DATA IR LAIKAS
Vieta: „Vilkės“ golfo klubas, Vilkės g. 26, Kamorūnų km., Leipalingio sen., Druskininkų sav.
Data: 2022 liepos 15 - 16 d. (penktadienis ir šeštadienis)
Varžybų tvarkaraštis:
 Atvykimas, registracija: nuo 7:30 val. 
 Startas: nuo 9:00 val., kas 10 min., nuo 1 ir 10 starto aikštelių (angl. running start).

 Informaciją apie atidarymo ceremoniją ir apdovanojimus rasite čia:
https://sportozaidynes.lt/wpcontent/uploads/2022/06/PLSZ_OFICIALI_PROGRAMA.pdf
ATVYKIMAS. Atvykus į Pasaulio lietuvių sporto žaidynes visų dalyvių prašome pirmiausia
aplankyti Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centrą (Gardino g. 3), kuriame atsiimsite savo
akreditacijas. O tik tuomet keliaukite į savo sporto rungčių vietą.
TAISYKLĖS
Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules Limited“ ir USGA patvirtintimis golfo taisyklėmis (2019),
Lietuvos golfo federacijos „Kietąja kortele 2022“ (Local Rules and Terms Of Competition 2022) bei
vietinėmis Vilkės golfo klubo taisyklėmis.
FORMATAS
Individualios smūgio žaidimo (angl. indivividual stroke play) varžybos. Varžybas sudaro du 18 laukų
raundai.
GRUPĖS, STARTO LAIKAS
 Žaidėjų starto grupės bus sudaromos po 3-4 žaidėjus.
 Startas nuo 9:00 val., kas 10-12 min., nuo 1 ir 10 laukų.
 Žaidėjų pradinė starto eilė grupėse nustatoma burtų tvarka ir atitiks starto protokole
 įvardintą eiliškumą.
 Starto protokolai bus paskelbti liepos 14 d. (ketvirtadienį) 17:00 val.
 Vilkės golfo klubo interneto svetainėje (www.wolfgolf.lt);
 GolfBox‘e:
(https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/#/competition/3279584/teetimes) bei 
 bus galima teirautis telefonu (mob.) +370 611 45333.
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ŽAIDĖJŲ KATEGORIJOS IR APDOVANOJIMAI
A kategorija
vyrai
HCP +8,0-35,9
B kategorija
moterys
HCP +8,0-35,9
C kategorija
U23 vyrai
HCP +8,0-35,9
D kategorija
U23 moterys
HCP +8,0-35,9
E kategorija
50m.+ vyrai
HCP +8,0-35,9
F kategorija
50m.+ moterys
HCP +8,0-35,9
G kategorija
24-49m. vyrai
HCP +8,0-35,9
H kategorija
24-49m. moterys
HCP +8,0-35,9

1, 2, 3 vieta
1, 2, 3 vieta
1, 2, 3 vieta
1, 2, 3 vieta
1, 2, 3 vieta
1, 2, 3 vieta
1, 2, 3 vieta
1, 2, 3 vieta

„Gross“
„Gross“
„Stroke net“
„Stroke net“
„Stroke net“
„Stroke net“
„Stroke net“
„Stroke net“

MOKESČIAI
Dalyvavimas nemokamas.
Kas registravosi po birželio 10 d., turnyro mokestis – 50 EUR.
Vieną dieną prieš turnyrą (liepos 14 d., ketvirtadienį) visi užsiregistravę žaidėjai galės sužaisti
priešvaržybinį treniruočių raundą su 50% nuolaida.
SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ
Lygaus rezultato atveju A ir B kategorijose nugalėtojai bus nustatomi peržaidimo metu iki pirmojo
laimėto lauko. Peržaidimas vyks 18 lauke.
Nustatant nugalėtojus (C–H) ir prizininkus (A–H) atitinkamose kategorijose lygaus rezultato atveju
aukštesnė vieta skiriama žaidėjui vadovaujantis kriterijais, kurie lentelėje surašyti prioriteto
mažėjimo tvarka:
Kategorijos
Kriterijai
A ir B
C–H

1) mažesnis HCP indeksas
–


2) mažesnis 2 raundo rezultatas


3) mažesnis 2 raundo 10-18 laukų rezultatas


4) mažesnis 2 raundo 13-18 laukų rezultatas


5) mažesnis 2 raundo 16-18 laukų rezultatas


6) mažesnis 2 raundo 18 lauko rezultatas
Jei lygiosios išliktų, toks atgalinis skaičiavimas būtų taikomas pirmajam raundui.
KITOS SĄLYGOS
Varžybų dalyviai gali turėti padėjėją (neprofesionalų golfininką).
Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama.
Golfomobiliais naudotis leidžiama.
Sprendimus dėl nuostatų pakeitimų bei atvejų, nenumatytų šiuose nuostatuose, priima varžybų
komitetas.
VARŽYBŲ KOMITETAS
Kęstutis Jezepčikas (pirmininkas)
Gediminas Mamkus (vyr. teisėjas)
Nerijus Šėža
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