
 

Lietuvos golfo čempionatas 2022 

Varžybų nuostatai 
 

Organizatoriai 

Lietuvos golfo federacija (LGF) ir Sostinių Golfo Klubas 

 

Data 

Treniruočių diena: 07.21 (ketvirtadienis) (speciali raundo kaina – 35 Eur) 

1 raundas: 07.22 (penktadienis)  

2 raundas: 07.23 (šeštadienis) 

3 raundas: 07.24 (sekmadienis) 

Grupės ir starto laikai 

Starto grupės bus sudaromos po 3-4 žaidėjus. 

Abiejų dienų varžybų startas – 08:30* nuo 1-os ir 10-os starto aikštelių kas 10 min.  

Žaidėjų pradinę starto eilę grupėse nustatys varžybų komitetas burtų keliu. 

*Dalyvaujant daugiau negu 80 žaidėjų, starto laikas – 08:00. 

 

Žaidimo forma 

Smūgio žaidimas (angl. stroke play),  

Varžybų formatas 

LGT - Individualios varžybos „gross“ formatu:  

 

3 raundai - po 18 laukų per dieną. Kategorijos: 

• Gross 0 – 35,9 HCP, vyrai  

• Gross 0 – 35,9 HCP, moterys  

• Gross 0 – 35.9 HCP, vyrai 25-49 m. amžiaus (Mid-Amateur) 

• Gross 0 – 35.9 HCP, moterys 25-49 m. amžiaus (Mid-Amateur) 

 

2 raundai po 18 laukų per dieną (šeštadienį ir sekmadienį). Penktadinį – neįskaitinis raundas*. Kategorijos: 

• Gross 0 – 35.9 HCP, vyrai 50-59 m. amžiaus (Senior) 

• Gross 0 – 35.9 HCP, moterys 50-59 m. amžiaus (Senior) 

• Gross 0 – 35.9 HCP, vyrai 60+ m. amžiaus (Veteran) 

• Gross 0 – 35.9 HCP, moterys 60+ m. amžiaus (Veteran) 

 

*norintieji dalyvauti ir pagrindinėje Gross kategorijoje – penktadienį žais privalomą įskaitinį raundą. 

Dalyvių amžius turnyro grupėms: amžius 2022.01.01 (imtinai).  

 

Titulas 

Čempionato nugalėtojams pagal kategorijas bus suteikti Lietuvos golfo čempiono ir čempionės titulai vienų 

metų laikotarpiui: 

• Lietuvos golfo čempionu ir čempione - pasiekę geriausią gross rezultatą per 3 dienas. 

• Mid-Amateur vyrų ir moterų čempionai - savo amžiaus kategorijoje pasiekę geriausią gross rezultatą 

per 3 dienas. 

• Senior vyrų ir moterų čempionai - savo amžiaus kategorijoje pasiekę geriausią gross rezultatą per 2 

dienas.  

• Veteran vyrų ir moterų čempionai - savo amžiaus kategorijoje pasiekę geriausią gross rezultatą per 2 

dienas.  

 

*Žaidėjau su golfomobiliais nepretenduoja į čempionato Gross nominacijas. 



Starto aikštelės 

Vyrams – geltonos starto aikštelės 

Moterims – raudonos starto aikštelės 

Išimtis: 

• Visi dalyviai gali varžytis nuo tolimesnių starto aikštelių, nei yra nustatyta. Pavyzdžiui vyrai – 

nuo baltų, o moterys nuo geltonų starto aikštelių. Apie tokį pasirinkimą dalyviai privalo 

informuoti registracijos metu. 

Registracija į turnyrą 

Registracija vykdoma per „GolfBox“ sistemą: 

• nuoroda į turnyro registraciją 

Dalyvio mokestis: 150 EUR 

Išskyrus: 

100 EUR – Sostinių golfo klubo nariams  

75 EUR – rinktinės nariams 

75 EUR – vaikams iki 18 metų*  

   

*šioje kategorijoje dalyvauja žaidėjai kurių amžius 2022.01.01 (imtinai) yra 17 metų. 

 

Mokėti pavedimų į Lietuvos golfo federacijos sąskaitą: 

• LT837300010151104289 

Į mokestį įskaičiuotas maitinimas. 

Registracijos pabaiga - 2022.07.21, 10:00 

 

Sprendimas dėl lygaus rezultato  

Turnyro gross kategorijoje (vyrų ir moterų) po trijų raundų lygaus rezultato atveju nugalėtojas bus 

nustatytas peržaidimo metu žaidžiant smūgio žaidimą 18 lauke, kol paaiškėja nugalėtojas. Mid-Amateur, 

Senior ir Veteran gross kategorijose po trijų raundų lygaus rezultato atveju nugalėtojas bus nustatytas 

peržaidimo metu žaidžiant smūgio žaidimą 18 lauke, kol paaiškės nugalėtojas. Antrosios ir trečiosios 

vietų laimėtojai lygaus rezultato atveju bus nustatomi pagal eiliškumą: geresnį paskutinių dviejų raundų 

rezultatą, paskutiniojo raundo rezultatą 1-18, 10-18, 13-18, 16-18 arba paskutiniame aikštyno lauke. Jei 

rezultatas vis tiek išliktų lygus, toks atgalinis skaičiavimas būtų taikomas ir pirmam raundui. 

Komitetas 

Gediminas Mamkus (vyr. teisėjas)  

Gabrielė Mackelytė  

Kastitis Stankyavichyus 

 

Kontaktai 

„Sostinių golfo klubas“ - Adresas: Vingio g. 90, Pipiriškių k., Elektrėnai 

Tel.: +370 619 99999, info@capitals.lt – www.capitals.lt 
Lietuvos golfo federacija - Tel.: +370 657 44653 - info@golfofederacija.lt – www.golfofederacija.lt 

 

Turnyro taisyklės 

Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules Limited“ ir USGA patvirtintomis golfo 

taisyklėmis 2022 metams bei LGF patvirtintais bendraisiais varžybų nuostatais ir 

bendrosiomis vietinėmis 

taisyklėmis (LGF „Kietoji kortelė“ 2022). 

Žaidėjų padėjėjai („caddies“) yra leidžiami. 

Golfomobiliais naudotis draudžiama, išskyrus atvejus, kai Komitetas leidžia dėl medicininių 

priežasčių. Sprendimus dėl atvejų, nenumatytų šiuose nuostatuose, priima varžybų komitetas. 

 

Apgyvendinimas 

Dėl apgyvendinimo pasiūlymų kreiptis į Sostinių golfo klubą:  

El. paštu info@capitals.lt arba telefonu +370 619 99999 

 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3566572
mailto:info@capitals.lt
http://www.capitals.lt/
mailto:info@golfofederacija.lt
http://www.golfofederacija.lt/
https://www.golfofederacija.lt/wp-content/uploads/2022/05/2022_LGF-Hard-Card_EN.pdf
mailto:info@capitals.lt


Varžybų dalyviai 

Visi varžybų dalyviai privalo būti:  

a) Lietuvos piliečiai arba nuolatiniai Lietuvos gyventojai arba Lietuvos golfo klubų nariai arba 

žaidėjai, kurių HCP yra administruojamas Lietuvoje (LGF);  

b) golfininkai mėgėjai;  

c) sumokėję Federacijai metinį handikapo mokestį ; 

d) golfininkai, kurių tikslusis handikapas nedidesnis:  

• vyrų: 35,9  

• moterų: 35,9 
*HCP limitas keliamas iki 36 HCP, jei likus 3 dienoms iki registracijos nesurenkamas reikalingas kiekis 

žaidėjų. 

Lietuvos golfo žaidėjams handikapas bus įskaitomas pagal įrašus Golfbox sistemoje ir privalo būti aktyvus. 

Varžybose galės žaisti 112 dalyvių (88 vyrai ir 24 moterys). Esant didesniam užsiregistravusiųjų skaičiui, 

nei suplanuota, pirmenybė teikiama pagal: 1) mažesnį tikslųjį HCP 2) ankstesnį registracijos laiką 

Likus 3 dienom iki turnyro pradžios, pirmenybė teikiama tik pagal ankstesnį registracijos laiką. 

 

Starto laikai ir grupės 

Starto grupės bus sudaromos po 3-4 žaidėjus. 

Žaidėjų pradinę starto eilę grupėse nustatys varžybų komitetas burtų keliu, kuri sutaps su starto protokole 

išdėstyta žaidėjų eile grupėje. 

Varžybų startas visas dienas – 08:30 nuo 1-os ir 10-os duobučių starto aikštelių kas 10 min. 

*Varžybų komiteto sprendimu, atsižvelgiant į dalyvių skaičių, gali būti pakoreguotas starto formatas. 

Pirmosios dienos starto protokolas bus paskelbtas 2022 m. liepos 21d. 18:00 „GolfBox“ sistemoje. 

 

Atranka (angl. cut) 

Po 36 laukų žaidimo 72 žaidėjams (60 vyrų ir 12 moterų) su geriausiais rezultatais įskaitant lygius rezultatus 

bus suteikta teisė varžytis 3 (finaliniame) raunde. LGT reitingo taškus gauna ir nepraėję atrankos žaidėjai. 

Turnyro komiteto sprendimu atranka (cut) gali būti panaikinta, nesusirinkus didesniam kiekiui dalyvių. 

 


