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Sostinių golfo klubo vidurio sezono greensomes turnyras 
 

Varžybų nuostatai 
 
Komandinis turnyras „greensomes“ formatu  
VIETA, DATA IR LAIKAS  
Vieta: Sostinių golfo klubas (adresas: Vingio g. 90, Pipiriškių km., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav.)  
Data: 2021 liepos 31 d. (šeštadienis)  
Varžybų tvarkaraštis:  
 Atvykimas, registracija: nuo 8:30 val.  
 Startas: 10:00 val. po 4 žaidėjus (2 komandas) iš skirtingų išmušimo aikštelių vienu metu (“shot 

gun start”).  
 
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 – 80 dalyvių (40 komandų). 
 
REGISTRACIJA  
Žaidėjų registracija vyksta iki liepos 30 d. (penktadienis) 14:00 val.  
 Internetu: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3051892 ; 
 El. paštu: info@capitals.lt; 
 Telefonu (mob.): 8-619-99999; 
 Klubo registratūroje. 

 
Registruojantis būtina pranešti vardą ir pavardę bei tikslųjį meistriškumo įvertį (handikapą). 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 komandos tikslusis meistriškumo įvertis (handikapas);  
 
TAISYKLĖS  
Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules“ ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis (2021), LGF 
kietąja kortele bei vietinėmis Sostinių golfo klubo taisyklėmis. 
 
FORMATAS  
Greensomes 
Varžybų forma, kai du varžybų dalyviai žaidžia kaip partneriai (komandoje). Kiekvienos duobutės 
išmušimo aikštelėje (tee-off) pirmąjį smūgį atlieka abu komandos nariai, o toliau yra pasirenkamas 
vieno iš žaidėjų kamuoliukas, kurį pasikeisdami smūgiuoja abu žaidėjai, kol kamuoliukas pasiekia 
duobutę. 
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Pavyzdžiui – pirmąjį smūgį atlikę abu žaidėjai nusprendžia, jog toliau bus žaidžiamas Žaidėjo A 
kamuoliukas. Tokiu atveju kitą smūgį atliks Žaidėjas B, dar kitą žaidėjas A ir t.t., kol kamuoliukas 
pasieks duobutę. 
 
KOMANDŲ SUDĖTYS IR HANDICAP‘AI 
 Komandas burtų keliu suformuosime prieš turnyro pradžią. Užsiregistravę žaidėjai bus 

padalinti į aukštesnio bei žemesnio meistriškumo grupes, komandas sudarys po vieną 
žaidėją iš kiekvienos grupės. 

 Komandos handikapas skaičiuojamas tokiu principu: 50% geresnio žaidėjo handikapas 
sumuojamas su 30 % silpnesnio žaidėjo handikapas. 

 Maksimalus komandos nario handikapas – 36.  
 Turnyro organizatoriai turi teisę keisti komandos handikpaų kriterijus.  

 
GRUPĖS, STARTO LAIKAS  
 Startas 10:00 val. nuo skirtingų išmušimo aikštelių vienu metu.  

 
KATEGORIJOS 

Kategorija Formatas HCP Apdovanojimai 
A kategorija "gross" +8.0 - 36.0 1, 2, 3 vietos 
B kategorija "stroke net" +8.0 - 36.0 1, 2, 3 vietos 

 
MOKESČIAI 

 30 € žaidimo mokestis SGK nariams (į mokestį įskaičiuotas maitinimas); 
 50 € žaidimo mokestis ne SGK nariams (į mokestį įskaičiuotas maitinimas). 

 
SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ 
Lygiųjų atveju A kategorijoje aukštesnę vietą užims komandą, kurios geresnis rezultatas paskutiniuose 
18, 9, 6, 3 laukuose arba paskutiniame lauke. 
Lygiųjų atveju B kategorijoje aukštesnę vietą užims komandą, kurios mažesnis tikslusis handicap‘o 
įvertis. 
 
PAPILDOMOS RUNGTYS: 

 Tiesiausiojo smūgio – 1 laukas (bendra); 
 Artimiausiojo smūgio – 10 laukas (bendra). 

 
KITOS SĄLYGOS 

 Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama; 
 Golfomobiliais naudotis leidžiama; 
 Atstumą matuojančiais prietaisais naudotis leidžiama. 

 
 
 


