28.05.2016

Europos Centro Golfo Klubas

BMW Golfo Taurė 2016
VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS
Vieta: Europos centro golfo klubas (Girijos km., Nemenčinės sen., Vilniaus r.)
Data: turnyras vyks 2016 m. gegužės 28 d. (šeštadienis)
08.00 val. – atvykimas, registracija
09.00 val. – startas (po 4 žaidėjus nuo 1-ojo ir 10-ojo lauko)
14.00 – 17.00 val. – bandomieji važiavimai naujausiais „BMW“ automobiliais
15.00 val. – „Closest to the pin“ varžybos
17.30 val. – iškilminga apdovanojimų ceremonija
Turnyro organizatorius "Krasta Auto" po turnyro vaišina pietumis!
REGISTRACIJA: dalyvauti varžybose turi teisę:
1) kiekvienas žaidėjas ar žaidėja, turintys „žaliają“ kortelę bei susimokėjęs(-usi) metinį žaidėjo
„handicap“ licenzijos mokestį Lietuvos golfo federacijai;
2) golfo žaidėjai iš užsienio, turintys savo šalies golfo federacijos / sąjungos / asociacijos patvirtintą
HCP kortelę.
Registracija vyksta iki 2016 m. gegužės 26 d. 20 val. registruotis galite:





internetu- spauskite ČIA (turite gauti registracijos patvirtinimą)
el. paštu info@golfclub.lt (turite gauti registracijos patvirtinimą)
telefonu +370 616 26366
klubo registratūroje

Turnyro dalyvių limitas – 108 žaidėjai
DALYVIO MOKESTIS:
„Europos Centro“ golfo klubo nariams: 15 EUR
Ne „Europos Centro“ golfo klubo nariams: 45 EUR
VARŽYBŲ TAISYKLĖS




Varžybos vyks remiantis „R&A Rules Limited“, „LGF Hard card 2016”, „Europos Centro“ golfo
klubo vietinėmis taisyklėmis.
Užsiregistravus, tačiau neatvykus ir apie tai neinformavus administracijos, žaidėjui skiriama
29 EUR „bauda“.
Vaikai iki 14 m. žaidžia nuo raudonų „Tee“ ir dalyvauja bendroje įskaitoje su suaugusiaisiais.

VARŽYBŲ FORMATAS
Turnyras vyks vieną dieną 18 duobučių golfo lauke remiantis „Stableford“ skaičiavimo sistema.
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GRUPĖS IR APDOVONOJIMAI
Kategorija
I
II
III
IV

„Handicap“ grupė
≤13.0
13.1 – 24.0
≤ 24.0
24.1 - 36

Grupė
Vyrai
Vyrai
Moterys
Bendra

Apdovonojimai
1, 2, 3 vietos
1, 2, 3 vietos
1, 2, 3 vietos
1, 2, 3 vietos

Formatas
„Stableford“
„Stableford“
„Stableford“
„Stableford“

*„Handicap“ grupės gali būti tikslinamos atsižvelgiant į dalyvių skaičių
Žaidėjai su 36.1≤ „handicap“ gali reigistruotis ir dalyvauti turnyre, tačiau jiems bus priskirtas 36.0
„handicap“.
GRUPĖS, STARTAS
Žaidėjų grupės sudaromos burtų keliu, po 4 asmenis.
Varžybų startas – 09.00 val. „running start“* - po 4 žaidėjus nuo 1-ojo ir 10-ojo lauko
Starto protokolas bus paskelbtas gegužės 27 d. www.golfclub.lt
SPECIALIOS NOMINACIJOS







Tolimiausias smūgis − „Longest drive“ – vyrai – 8 duobutė.
Tolimiausias smūgis − „Lo ngest drive“ – moterys – 8 duobutė.
Artimiausias smūgis − „Closest to the pin“ – vyrai – 6 duobutė.
Artimiausias smūgis − „Closest to the pin“ – moterys – 6 duobutė.
Geriausias rezultatas (“Stroke gross”) 13 duobutėje – specialus „Vyno klubo“ įsteigtas prizas.
„Closest to the pin“ – papildoma rungtis po turnyro - bendra

SPRENDIMAS DĖL LYGIŲJŲ
Nustatant prizininkus I, II, III ir IV kategorijose, lygaus rezultato atveju, aukštesnė vieta skiriama
žaidėjui, vadovaujantis kriterijais, kurie surašyti prioritetų mažėjimo tvarka:






Mažesnis tiklusis HCP
geresnis 10 – 18 laukų rezultatas
geresnis 13 – 18 laukų rezultatas
geresnis 16 – 18 laukų rezultatas
geresnis 18 lauko rezultatas

KOMITETAS
Gediminas Mamkus
Šarūnas Bučinskas
Domantas Matulis
Mindaugas Glinskis

