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Nusibodo įprastas varžybų formatas? 

Oktober Festas 
2022 

 

Varžybų nuostatai 
 

VIETA, DATA IR LAIKAS 

Vieta: Sostinių golfo klubas; 

Data: 2022 m. spalio 22d. (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 – 80 dalyvių. 

 

REGISTRACIJA 

Žaidėjų registracija vyksta iki spalio 21 d. (penktadienio) 16:00 val. Registruotis galite: 

• Internetu: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3680350;  

• 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 (2021), LGF „kietąja 

kortele“ 2021 bei vietinėmis Sostinių golfo klubo taisyklėmis. 

 

FORMATAS 

Dėmesio: Šio formato tikslas visiems kuo smagiau praleisti laiką! 

Varžybos: Kiekviename lauke visa komanda išsimuša nuo Tee-off ir iš visų kamuoliukų - 

pasirenkamas geriausias. Kitą smūgį visi žaidėjai atlieka nuo geriausio kamuoliuko ir toliau žaidžia 

tik savo kamuoliuką ir fiksuoja sužaistą rezultatą. Komandos tikslas surinkti kuo daugiau taškų 

nuo +8,0-24,9 HCP (taškai skiriami už PAR- 1t. BIRDIE- 2t. EAGLE – 3t. ALBATROS – 5t. 

HOLE-IN-ONE- 50t.) Žaidėjams nuo 25,0-54,0 HCP (taškai skiriami už BOGEY – 1t. už PAR- 2t. 

BIRDIE- 3t. EAGLE – 4t. ALBATROS – 6t. HOLE-IN-ONE- 50t.) Pvz. +8,0-24,9 HCP žaidejai 

sužaidžia pirmą duobę ir žaidėjas A sužaidė į PAR žaidėjai B, C sužaidę į BOGEY ir žaidėjas D 
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sužaidė į BIRDIE – šita duobė atnešė komandai 3 taškus. Taip žaidžiamas kiekvienas laukas. Tačiau 

viskas ne taip paprasta! Kiekvienoje Par-3 duobėje bus ridenamas kauliukas, kuris nuspręs, kokia 

lazda jums teks mušti. (lazdą išsiridena kiekvienas komandos žaidėjas) smagiausia to dalis, kad jei 

nepataikote į gryną – privalomą išgerti :). Tačiau, kad nesijaustumėt labai nuskriausti triparėse 

duobėse, norime suteikti jums galimybę atsigriebti ilgiausiose duobutėse (6, 9, 14, 18), išgertas 

vienas stikliukas, komandai sutrumpina lauką 50m. (atstumas trumpinamas tik nuo geltonų TEE-off 

nepaisant to, kad komandoje yra moterų), o kad pasaugotume Jūsų sveikatą, nusprendėme, kad 

komanda negali priartėti arčiau kaip 150m iki gryno – geltonas kuoliukas 150m yra riba. Dėl tauriųjų 

gėrimų pergyventi Jums nereikės, nes jūsų mylimas Sostinių golfo klubas Jumis pasirūpins. Belieka 

suburti komandą ir atvykti smagiai praleisti laiką. ((angl. October-fest-fun stroke play). 

Varžybų apimtis: vienas raundas (18 laukų). 

 

GRUPĖS, STARTO LAIKAS 

Žaidėjų starto grupės bus sudaromos po 4 žaidėjus, komandos sudaromos individualiai. 

Startas 10:00 val. nuo skirtingų starto aikštelių (shotgun start). 

 

 

 

 

ŽAIDĖJŲ KATEGORIJOS* 

• A kategorija: bendra  „Stroke gross“ HCP    +8,0 - 54,0;  

 . 

 

MOKESČIAI 

• 35 € žaidimo mokestis SGK nariams (į mokestį įskaičiuotas maitinimas); 

• 55 € žaidimo mokestis ne SGK nariams (į mokestį įskaičiuotas maitinimas). 

 

 

SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ 

Lygiųjų atvėju, komandos surinkusios vienodą taškų skaičių, turės išrinkti po vieną komandos narį 

kuriam teks peržaisti 10 duobutę. 

 

PAPILDOMOS RUNGTYS: 

 

 Nuostabusis turnyras turės savo temą – oktoberfest, tad 

labai kviečiame pasipuošti mūsų turnyrui. Stilingiausia 

komanda bus apdovanota nuostabiais prizais :)  
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❖ Neartimiausio smūgio (furthest to the pin) – 17 laukas (bendra) ps. kamuoliukas turi būti gryne. 

❖ Tolimiausias ironas (longest iron) – 15 laukas (bendra). 

 

 Kauliuko ridenimas (dice roll) – 3 laukas (bendra). 

 Kauliuko ridenimas (dice roll) – 7 laukas (bendra). 

 Kauliuko ridenimas (dice roll) – 10 laukas (bendra). 

 Kauliuko ridenimas (dice roll) – 12 laukas (bendra). 

 Kauliuko ridenimas (dice roll) – 17 laukas (bendra). 

 

 Ilgiausias laukas (longest hole) – 6 laukas (galimybė sutrumpinti lauką). 

 Ilgiausias laukas (longest hole) – 9 laukas (galimybė sutrumpinti lauką).  

 Ilgiausias laukas (longest hole) – 14 laukas (galimybė sutrumpinti lauką). 

 Ilgiausias laukas (longest hole) – 18 laukas (galimybė sutrumpinti lauką). 

 

KITOS SĄLYGOS 

• Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama; 

• Golfomobiliais naudotis leidžiama; 

• Atstumą matuojančiais prietaisais naudotis leidžiama. 

 

 
 


