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Helovyno golfo turnyras 2021
VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS
Vieta: Europos centro golfo kalėjimas (Girijos km., Nemenčinės sen., Vilniaus r.)
Data: 2021 m. spalio 30 d. (šeštadienis)
10.00 val. – atvykimas, išduodami serijiniai numeriai.
10.30 val. – kalinių pasveikinimas, taisyklių pristatymas ridenimo aikštelėje.
10.50 val. – kaliniai išsirikiuoja viešiesiems darbams priskirtose vietose.
11:00 val. – startas („shotgun start“ – po 3 kalinius nuo skirtingų duobučių).
Apie 15.00 val. – susirinkimas kalėjimo valgykloje, nuosprendžio paskelbimas.
REGISTRACIJA
Dalyvauti varžybose privalo:
• Su nusikalstama veikla susiję asmenys;
• Terminuotą laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys bei lygtinai paleisti kaliniai;
• Pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) administracija
Išimtine teise varžybose dalyvauti gali žaidėjai, turintys „žaliąją“ kortelę bei susimokėję metinį
žaidėjo „handicap“ licenzijos mokestį Lietuvos golfo federacijai;

Registracija vyksta iki 2021 m. spalio 29d. 12 val., registruotis galite:
•

Golfbox sistemoje – https://tourentry.golfbox.dk/?cid=2763719

•
•
•

el. paštu info@golfclub.lt (turite gauti registracijos patvirtinimą)
telefonu +370 616 26366
pataisos įstaigos administracijoje

Turnyro dalyvių limitas – 80.
Kalinių skaičiui viršijus turimų kamerų limitą – bus sukurtas laukiančiųjų kalinių sąrašas. Kaliniai
iš laukiančiųjų sąrašo bus atrenkami pagal ankstesnį registracijos laiką.
DALYVIO MOKESTIS:
Ilgai kalintiems nariams – 25 Eur
Naujiems (Ne klubo nariams) – 55 Eur
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VARŽYBŲ TAISYKLĖS
•
•
•
•

Varžybos vyks remiantis Europos Centro golfo kalėjimo taisyklėmis (raštu jų niekur nerasite).
Užsiregistravus, tačiau neatvykus ir apie tai neinformavus administracijos, kaliniui bus
skiriami viešieji darbai – starterio pozicija kito turnyro metu.
Kaliniai iki 12 m. gali žaisti nuo raudonų „Tee“ ir dalyvauti bendroje įskaitoje su
visais kitais įkalinimo įstaigos gyventojais.
Kaliniai nuo 60 m. gali pasinaudoti vienintele lengvata – sutrumpinti savo kelią ir startuoti
nuo mėlynų „Tee“, apie tai pranešdami pataisos įstaigos administracijai registracijos metu.

VARŽYBŲ FORMATAS
Turnyras vyks 18-oje duobučių remiantis „Stableford“ skaičiavimo sistema. Varžybos vyks „3 person
alternate shots“ formatu – trys varžybų dalyviai (starto grupė) žaidžia kaip partneriai komandoje.
Pirmąjį (žaidžiamą) lauką iš starto aikštelės pradeda žaisti žaidėjas A, išmušdamas savo kamuoliuką
nuo paskirtos starto aikštelės. Antrąjį smūgį daro žaidėjas B, trečiąjį – žaidėjas C. Ketvirtąjį žaidimo
smūgį vėl daro žaidėjas A, penktąjį – žaidėjas B ir t.t.
Lengvinamosios bausmės aplinkybės: komanda padariusi Birdie, prieš startuodama sekančią duobutę
gali pakeisti savo komandos eilės tvarką.
Komandos „handicap“. Komandos HCP skaičiuojamas sudedant pirmojo, antrojo ir trečiojo žaidėjų
PHCP ir skaičiuojama 30% nuo sumos.
GRUPĖS IR APDOVONOJIMAI
Kategorija

Grupė

Apdovanojimai

Formatas

I

„Komandos
PHCP“
+8.0 – 54.0

Bendra

1, 2, 3 vietos

„Stableford“

II

+8.0 – 54.0

Bendra

1 vieta

„Stroke Gross “

*„Handicap“ grupės gali būti tikslinamos atsižvelgiant į dalyvių skaičių pasibaigus registracijai.
Starto protokolas bus paskelbtas spalio 29 d. www.golfclub.lt
SPECIALIOS NOMINACIJOS
Specialiąsias nominacijas pristatys tardymo izoliatoriaus viršininkė per taisyklių ir etiketo
pristatymą.
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SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ
Nustatant įkalintųjų pozicijas I kategorijoje, lygaus rezultato atveju, aukštesnė vieta skiriama
kaliniui,vadovaujantis kriterijais, kurie surašyti prioritetų mažėjimo tvarka:

•
•

Mažesnis komandinis žaidiminis HCP
Geresnis 9, 6, 3, 1 laukų rezultatas Stableford formatu

Nustatant įkalintuosius II kategorijoje, lygaus rezultato atveju, aukštesnė vieta skiriama kaliniui,
vadovaujantis kriterijais, kurie surašyti prioritetų mažėjimo tvarka:

•
•

Geresnis 9, 6, 3, 1 laukų rezultatas
Mažesnis komandinis žaidiminis HCP

DRAUSMĖS KOMISIJA
Agota Šileikytė
Greta Eidukevičiūtė
Irma Markevičienė

