Keturių sostinių turas
Vilnius
Varžybų nuostatai
VIETA, DATA IR LAIKAS
Vieta: Sostinių golfo klubas;
Data: 2020 m. birželio 27 d. (šeštadienis);
Varžybų tvarkaraštis: atvykimas, registracija: nuo 8:30 val.; startas nuo 10:00 val.
DALYVIAI
Varžybose dalyvauti turi teisę kiekvienas Lietuvos ir užsienio golfo žaidėjas mėgėjas, turintis LGF
arba užsienio šalies federacijos HCP kortelę ir sumokėjęs metinį HCP licencijos mokestį.
HCP limitas – 36. Dalyvių limitas – 112 dalyvių.
REGISTRACIJA
Žaidėjų registracija vyksta iki birželio 26 d. (penktadienio) 12:00 val. Registruotis galite:
 Internetu: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2268752;
 El. paštu: info@capitals.lt;
 Telefonu (mob.): +37061999999;
 Klubo registratūroje.
Registruojantis būtina pranešti vardą ir pavardę bei namų klubą. Jei pasibaigus registracijos laikui
užsiregistravusiųjų bus daugiau nei varžybų organizatorių numatyta dalyvių kvota, žaidėjai
atrenkami vadovaujantis tokiais atrankos kriterijais (prioriteto mažėjimo tvarka): 1) mažesnis žaidėjo
EGA handikapas; 2) ankstesnis registracijos laikas.
Likus 3 dienoms iki registracijos pabaigos ir nepasiekus dalyvių limito, naujai
besiregistruojantiems žaidėjams galios tik vienas kriterijus – ankstesnis registracijos laikas.
TAISYKLĖS
Varžybose bus vadovaujamasi R&A ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis (2020), LGF „kietąja
kortele“ 2020 bei vietinėmis Sostinių golfo klubo taisyklėmis.
FORMATAS
Varžybos: individualios smūgio žaidimo (angl. individual stroke play).
Varžybų apimtis: vienas raundas (18 laukų).
GRUPĖS, STARTO LAIKAS
Žaidėjų starto grupės bus sudaromos po 3-4 žaidėjus, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.
Startas 10:00 val. nuo skirtingų starto aikštelių (shotgun start).
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ŽAIDĖJŲ KATEGORIJOS
 A kategorija: bendra
 B kategorija: bendra
 C kategorija: bendra

„Stableford“
„Stableford“
„Stableford“

HCP +8,0-14,0;
HCP 14,0-24,0;
HCP 24,0-36,0.

FORMATAS
Varžybų dalyviai žaidžia skirtingose kategorijoje, kuriose rezultatas skaičiuojamas ‚stableford‘
formatu. Kiekvieno turo metu bus apdovanoti kiekvienos kategorijos pirmų trijų vietų nugalėtojai.
Galutiniame sezono reitinge bus sumuojami trijų geriausių turų metu surinkti „stableford“ taškai.
Turo pabaigoje bus apdovanotas geriausias kiekvienos kategorijos žaidėjas.
MOKESČIAI
 25 € žaidimo mokestis SGK nariams (į mokestį įskaičiuotas maitinimas);
 45 € žaidimo mokestis ne SGK nariams (į mokestį įskaičiuotas maitinimas).
SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ
Lygiųjų atveju A, B, C kategorijose aukštesnę vietą užims žaidėjas, kurio: 1) mažesnis EGA
handikapas; 2) geresnis rezultatas paskutiniuose 18, 9, 6, 3 laukuose arba paskutiniame lauke.
PAPILDOMOS RUNGTYS:
 Tiesiausiojo smūgio – 6 laukas (bendra);
 Artimiausiojo smūgio (closest to the pin) – 12 laukas (bendra).
KITOS SĄLYGOS
 Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama;
 Golfomobiliais naudotis leidžiama;
 Atstumą matuojančiais prietaisais naudotis leidžiama.

2/2

