Ukrainos palaikymo
turnyras
Varžybų nuostatai
VIETA, DATA IR LAIKAS
Vieta: Sostinių golfo klubas;
Data: 2022 m. kovo 12 d. (šeštadienis);
Varžybų tvarkaraštis: atvykimas, registracija: nuo 9:30 val.; startas nuo 11:00 val. Jei oro sąlygos
neleis, nukelsime startą į 11:30 val. arba 12:00 val.
Sezonas oficialiai dar nėra prasidėjęs, o šis turnyras yra draugiškas, todėl laukas nebus sužymėtas.
Vadovaukitės taisyklėmis, kurios taikomos vasaros metu.
Šio draugiško turnyro tikslas – susitikti, pabendrauti ir palaikyti mūsų brolius ukrainiečius. Visa
informacija pasidalinsime prieš startą.
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. Žaisti gali ir žaidėjai, kurių HCP didesnis nei 36. Dalyvių limitas – 80 dalyvių.
REGISTRACIJA
Žaidėjų registracija vyksta iki kovo 11d. (penktadienio) 18:00 val. Registruotis galite:
 Internetu: https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3298158 ;
 El. paštu: info@capitals.lt;
 Telefonu (mob.) +37062051811 ; +37061999999
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
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
 Komandas galite išsirinkti patys, jei neturite partnerio, jį paskirsime mes;
 Komandų grupes (flight‘us) ir starto duobutes paskirstys klubas;
 Startas 11:00 val. nuo skirtingų išmušimo aikštelių vienu metu (shotgun start).

ŽAIDĖJŲ KATEGORIJOS
 GROSS – 1,2,3 vietos
 STROKE NET - 1,2,3 vietos
Dėl vieningo turnyro tikslo apdovanojimai nebus teikiami. Nugalėtojus paskelbsime internete ir
paminėsime po varžybų.

MOKESČIAI
 Visų klubų nariams taikomas 40€ mokestis. 70 % sumos bus skiriama aukok.lt projektui “Mūsų
rankos ir širdys – Ukrainai“ ir VšĮ „Blue Yellow“ .
 Apmokėjimą atlikite išankstiniu pervedimu į šią sąskaitą :
VšĮ Sostinių golfas
Banko sąskaitos numeris: LT047180900008700874 (Šiaulių banko sąskaita)
Mokėjimo pavedimo paskirtis :Ukrainos palaikymo turnyras
Įmonės kodas: 305911519
Jeigu norite paaukoti didesnę sumą, galite ją pervesti naudodami tą pačią mokėjimo paskirtį ir pervesti į tą
pačią sąskaitą.

KITOS SĄLYGOS
 Paprastais ir elektriniais vežimėliais naudotis leidžiama;
 Jeigu oro sąlygos bus tinkamos, golfomobiliais naudotis bus leidžiama;
 Atstumą matuojančiais prietaisais naudotis leidžiama.
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