
  

„Liepto atidarymo“ golfo 
turnyras scramble 

formatu 
Turnyro nuostatai 

Komandinis turnyras „scramble“ formatu 
VIETA, DATA IR LAIKAS 
Vieta: Sostinių golfo klubas (adresas: Pipiriškių km., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav. Vingio g. 90) 
Data: 2022 rugpjūčio 27d. (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. 
Dalyvių limitas - 80 dalyvių (40 komandų). 

 
REGISTRACIJA 
Žaidėjų registracija vyksta iki rugpjūčio 26d. (penktadienis) 18:00 val. 
  
 El. paštu: info@capitals.lt; 
 Telefonu: +370-619-99999; 
 Klubo registratūroje. 

 
Registruojantis būtina pranešti vardą ir pavardę bei tikslųjį meistriškumo įvertį (handicap‘ą). 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 (handicap‘as); 

 
TAISYKLĖS 
Varžybose bus vadovaujamasi „R&A Rules“ ir USGA patvirtintomis golfo taisyklėmis, LGF kietąja 
kortele bei vietinėmis Sostinių golfo klubo taisyklėmis. 

 
KOMANDŲ SUDĖTYS IR HANDICAP‘AI 
 Komandas pasirinkti gali patys žaidėjai. Neturintys poros gali registruotis, 

suporuosime. 
 Komandos handicap‘as skaičiuojamas tokiu principu: 50% geresnio žaidėjo handicap‘o 

sumuojamas su 30 % silpnesnio žaidėjo handicap‘u. 
 Maksimalus komandos nario handicap‘as – 36. 
 Turnyro organizatoriai turi teisę keisti komandos handicap‘ų kriterijus. 



ŽAIDĖJŲ KATEGORIJOS 
 

KATEGORIJA FORMATAS HCP APDOVANOJIMAI 
A kategorija „Gross“ +8.0 – 36.0 1,2,3 ir paskutinė 

vieta 
B kategorija „Stroke Net“ +8.0 – 36.0 1,2,3 ir paskutinė  

vieta 
*A kategorijos nugalėtojai nepretenduoja į prizines B kategorijos vietas 

 
FORMATAS 
Scramble 
Varžybų forma, kai du varžybų dalyviai žaidžia kaip partneriai (komandoje). Kiekvieną smūgį 
atlieka abu partneriai pasirinkę, jų manymu, geresnėje padėtyje esantį kamuoliuką. Pasirinkus 
žaidėjo A kamuoliuką, prieš atlikdamas smūgį, žaidėjas A privalo šalia pasižymėti kamuoliuko vietą, 
į kurią žaidėjas B turės pasidėti savąjį ir tik po žaidėjo A atlikti smūgį. 

 
GRUPĖS, STARTO LAIKAS 
 Už komandų sudarymą atsakingi patys žaidėjai. Žaidėjai, neturintys porininko, taip pat gali registruotis 

ir bus suporuoti.  
 Startas 10:00 val. nuo skirtingų išmušimo aikštelių vienu metu (shotgun start). 

 
PAPILDOMOS RUNGTYS 
 
  Visi žaidėjai muša (nuo laikino teebox) tiesiausiojo smūgio rungtis – 1 laukas; 
  Tolimiausiojo smūgio (vyrai ir moterys) – 6 laukas. 
  Žaidimas tik su 7 iron (seven iron) – 2 laukas 
  Artimiausiojo smūgio (closest to the pin) – 3 laukas (bendra) 
  Artimiausiojo smūgio (closest to the pin) – 7 laukas (bendra). 
 Artimiausiojo smūgio (closest to the pin) – 10 laukas (bendra).  
 Artimiausiojo smūgio (closest to the pin) – 12 laukas (bendra). 
 Artimiausiojo smūgio (closest to the pin) – 17 laukas (bendra). 

 
SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ  
 
Lygiųjų atveju A kategorijoje nugalėtojai bus nustatomi peržaidimo metu iki pirmojo laimėto lauko. 
Kitu atveju A kategorijoje aukštesnę vietą užims žaidėjai, kurių geresnis rezultatas paskutiniuose 18, 9, 
6, 3 laukuose arba paskutiniame lauke. Lygiųjų atveju B kategorijoje aukštesnę vietą užims komanda, 
kurios mažesnis handikapas (HCP). 
 
 
MOKESČIAI 
 30€ žaidimo mokestis SGK nariams (į mokestį įskaičiuotas maitinimas). 
 50€ žaidimo mokestis ne SGK nariams (į mokestį įskaičiuotas maitinimas). 

 
KITOS SĄLYGOS 
 Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama; 
 Golfomobiliais naudotis leidžiama; 
 Elektroniniais, lazeriniais prietaisais, skirtais atstumui matuoti, naudotis leidžiama. 


