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Kauno Hansa Rotary klubo labdaros  

golfo turnyras 
 

 

Turnyro nuostatai 
 

VIETA, DATA IR LAIKAS 

Vieta: Sostinių golfo klubas; 

Data: 2020 m. birželio 6 d. (šeštadienis); 

Varžybų tvarkaraštis: atvykimas, registracija: nuo 8:30 val.; startas nuo 10:00 val* (po 2 žaidėjus* iš 

1-ojo lauko. Žaidėjai išleidžiami kas 10 min). 

*starto laikai bei žaidėjų skaičius vienoje grupėje gali keistis dėl besikeičiančių karantino sąlygų. 

 

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 – 54. Dalyvių limitas – 112 dalyvių. 

 

REGISTRACIJA 

Žaidėjų registracija vyksta iki birželio 1 d. (pirmadienio) 15:00 val. Registruotis galite: 

 Internetu: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2427331; 

 El. paštu: info@capitals.lt ir dpuodziukynas@gmail.com; 

 Telefonu (mob.): +37061999999 ir +37065017077; 

 Sostinių golfo 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) ankstesnis 

registracijos laikas; 2 mažesnis žaidėjo EGA handikapas. 

 

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 burtų keliu po 2 žaidėjus*. 

Startas 10:00 val. nuo pirmojo lauko*. 

*starto laikai bei žaidėjų skaičius vienoje grupėje gali keistis dėl besikeičiančių karantino sąlygų. 
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ŽAIDĖJŲ KATEGORIJOS 
 

Kategorija Dalyviai   HCP Apdovanojimai 

A kategorija Vyrai 
Rotary klubo nariai + ne rotary 

klubo nariai 
+8.0 – 18.0  1, 2, 3 vieta 

B kategorija Vyrai 
Rotary klubo nariai + ne rotary 

klubo nariai 
18.1 – 54.0  1, 2, 3 vieta 

C kategorija Moterys 
Rotary klubo nariai + ne rotary 

klubo nariai 
 +8.0 – 54.0 1, 2, 3 vieta 

 

 

MOKESČIAI 

 

100 €* žaidimo mokestis (į mokestį įskaičiuotas maitinimas**). 

 

* 50 EUR nuo surinktos sumos už žaidimo mokestį bus skiriama mobiliojo elektrinio keltuvo 

NOVACARE ProLift A 333 įsigijimui – tai mobilus keltuvas, kuris skirtas Kauno Klinikų 

Vaikų Neurologijos skyriuje gydomiems nevaikštantiems ar sunkiai judantiems pacientams. 

Tai būtų didžiulė pagalba juos slaugantiems tėvams, artimiesiems ir personalui. Su detalesne 

keltuvo specifikacija galite susipažinti trečiame puslapyje. 

 

** Po 18 duobučių žaidimo lauko terasoje bus patiekiami pietūs. Siekiant išvengti didelių susibūrimų klubo 

teritorijoje, papietavusių žaidėjų prašysime nesibūriuoti bei palikti klubo teritoriją bei laukti turnyro rezultatų 

namuose (pasikeitus situacijai susijusiai su karantino ribojimais, informuosime). 

 

SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ 

Lygiųjų atveju A, B, C kategorijose aukštesnę vietą užims žaidėjas, kurio mažesnis EGA handikapas. 

 

KITOS SĄLYGOS 

 Varžybų komitetas pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus. 

 Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama; 

 Golfomobiliais naudotis leidžiama; 

 Atstumą matuojančiais prietaisais naudotis leidžiama. 

 

VARŽYBŲ KOMITETAS 

 Donatas Puodžiukynas; 

 Donatas Velykis; 

 Kastytis Stankevičius; 

 Julius Krasovskis. 
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Mobilus elektrinis keltuvas NOVACARE ProLift A 333 

 

 
 

 

 

Didžiausią maksimalią apkrovą turintis aliuminio konstrukcijos multifunkcinis kėlimo-vaikščiojimo 

keltuvas. Jis pritaikytas kelti ypatingai sunkius pacientus (maks. apkrova 320 kg) visose kėlimo 

situacijose (net nuo grindų). Keltuvas taip pat pritaikytas padėti pacientui vaikščioti ar stovėti. 

Keltuvo aukštis reguliuojasi, todėl lengvai pritaikomas kiekvieno paciento ūgiui. Keltuvo šonuose 

įrengtos atlenkiamos rankenos pasilaikymui. Aliuminio konstrukcijos dėka keltuvas lengvai 

valdomas ir ergonomiškas. Keltuvas veikia nuo įkraunamos baterijos. Su avariniu rėžimu pakėlimui 

ir nuleidimui. “T” formos rėmo fiksatorius lengvai išmontuojamas ir transportuojamas. Keltuvas 

valdomas rankinio valdymo pulteliu. Papildomai reikia įsigyti kėlimo arba vaikščiojimo diržą. Diržas 

gali būti naudojamas tik to pačio gamintojo, kaip ir pats keltuvas. 

 

Renkama/reikalinga suma įrenginiui nupirkti – 3520 EUR 
 


