–––– SOSTINIŲ GOLFO KLUBAS ––––

2019 M. ANTRADIENINĖS VARŽYBOS
N U O S T A T A I
 VIETA, DATA IR LAIKAS
Vieta:
Data:
Varžybų tvarkaraštis:

Sostinių golfo klubas (Pipiriškių km., Pastrėvio sen., 21331 Elektrėnų sav.);
2019 m. sezono antradieniai;
18h startas iš skirtingų laukų (shotgun).

 DALYVIAI
Varžybose dalyvauti turi teisę:
1) Lietuvos golfo žaidėjai susimokėję 2019 m. žaidėjo handikapo (HCP) licencijos mokestį (daugiau
informacijos žr. www.golfofederacija.lt/zaidejo-mokestis/).
2) kitų šalių golfo žaidėjai, turintys savo šalies golfo federacijos HCP kortelę ar kitą aktyvaus HCP įrodymą.
Dalyvių limitas – 36 žaidėjai.
 ŽAIDĖJŲ KATEGORIJOS
GRUPĖ
HCB RIBOS*

 A gr.

0-8,0 – 54,0

LYTIS

REZULTATAS

APDOVANOJIMAS

Vyrai ir
moterys

‚stableford‘

1 vieta*

*FORMATAS
Visi varžybų dalyviai žaidžia vienoje kategorijoje, kurioje rezultatas skaičiuojamas ‚stableford‘
formatu. Kiekvieno turo metu apdovanotas bus tik pirmos vietos nugalėtojas. Kiekvieno turo
metu, burtų keliu (nepriklausomai nuo rezultato), trauksime žaidėjo vardą, kurį apdovanosime
simboliniu prizu. Visų antradieninių varžybų turų rezultatai bus sumuojami, o sezono gale
apdovanosime prizininkus. Kiekvieno turo metu užimtoms vietoms bus skiriami taškai:
 1 vieta – 10taškų;
 2 vieta – 8 taškai;
 3 vieta – 6 taškai;
 4 vieta – 5 taškai;
 5 vieta – 4 taškai;
 6 vieta – 3 taškai;
 7 vieta – 2 taškai;
 8 vieta – 1 taškas.
PRIZAI IR APDOVANOJIMAI
Bendros sezono antradieninių varžybų įskaitos prizininkai bus apdovanoti:
 1 vieta – 450€ nuolaida 2020m. sezono narystei;
 2 vieta – driving range abonementu visam 2020m. sezonui;
 3 vieta – galimybė pasinaudoti golfomobiliu 10 kartų nemokamai.

.
 REGISTRACIJA
Žaidėjų registracija vyksta iki antradienio 17:00 val.:
 Internetu: kiekvienam turui skirtoje golfbox paskyroje;
 el. paštu: info@capitals.lt;
 tel.: +370 619 99999;
 klubo registratūroje.
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 GRUPĖS IR STARTO LAIKAS
 Grupės sudaromos pagal HCP, po 3-4 žaidėjus;
 Startas – 18 val. nuo skirtingų duobučių (shotgun).
 DALYVIO MOKESTIS
 Sostinių GK nariams: 10 EUR;
 Ne Sostinių GK nariams: 20 EUR.
 TAISYKLĖS
Varžybose bus vadovaujamasi R&A ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis (2019), LGF „kietąja kortele“
2019, vietinėmis Sostinių golfo klubo taisyklėmis.
 SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ
 Nustatant žaidėjų vietas lygaus rezultato atveju aukštesnė vieta skiriama vadovaujantis tokiais prioriteto
mažėjimo tvarka išvardintais kriterijais: mažesnis HCP.
 KITOS SĄLYGOS
 Paprastais ir elektriniais vežimėliais bei golfomobiliais naudotis leidžiama.
 KONTAKTAI
Sostinių golfo klubas:
 Info@capitals.lt;
 +370 619 99999.
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