TOMO PRANEVIČIAUS „MATCH PLAY“
ČEMPIONATAS SOSTINIŲ GOLFO KLUBE
TAI 2019 METŲ SEZONO NAUJOVĖ, KURIOJE VERTA SUDALYVAUTI
VIETA: SOSTINIŲ GOLFO KLUBAS
ORGANIZATORIAI: Golfo treneris Tomas Pranevičius ir Sostinių golfo klubas.
APDOVANOJIMAI:
- TOP 16 gaus golfo trofėjus.
- 1 vieta: 450€ nuolaida kito sezono narystei bei PING klubo čempiono marškinėliai ir kepuraitė.
- 2 vieta: Sostinių golfo klubo treniruočių lauko (driving range) metinė narystė.
- 3 vieta Golfomobilio nuoma (10 kartų).
- 4 vieta: Golfo paketas dienai (green fee, driving range žetonai, golfomobilio nuoma, vakarienė,
nakvynė klubo viešbutyje).
- 5 vieta: 2 nakvynės klubo viešbutyje.
- 6 vieta: speciali degustacinė nepalietiško maisto vakarienė Sostinių golfo klubo restorane (4
asmenys).
- 7 vieta: lazdų saugojimo spintelės naudojimasis metams.
- 8 vieta: persirengimo spintelė naudojimasis metams.
LAIKAS: 1etapas: birželio 10 d. – liepos 14 d. (1-9 duobučių žaidimas).
2 etapas: liepos 16 d. – rugpjūčio 4 d. (10-18 duobučių žaidimas).
3 etapas: aštuntfinalis vyksta rugpjūčio 6 d. – rugpjūčio 21 d. (1-9 duobučių žaidimas);
ketvirtfinalis vyksta rugpjūčio 22 d. – rugsėjo 1 d. (10-18 duobučių žaidimas);
pusfinalis vyksta rugsėjo 3 - 8 d. (1-9 duobučių žaidimas)
finalas vyksta rugsėjo 10-14 d. (10-18 duobučių žaidimas).
FORMATAS: Mačo žaidimas (angl. match play). Tai sistema, kuomet varžosi 2 žaidėjai vienas prieš kitą.
Mačo žaidime varžomasi dėl kiekvieno lauko (duobutės), t.y. laimi lauką tas žaidėjas, kuris jame atliko
mažiausiai smūgių. Žaidėjas laimėjęs lauką gauna +1 (angl. 1-up) tašką, pralaimėjęs -1 (angl. 1-down). Jei
abu žaidėjai žaistame lauke atliko vienodą smūgių skaičių, tokia situacija vadinama pusiau padalytu lauku
(angl. halved). Tada taškų negauna nei vienas žaidėjas. Mačo žaidimas gali baigtis ir lygiosiomis. Situacijoje,
kai vienas iš žaidėjų jau yra laimėjęs daugiau laukų (duobučių) nei jų liko žaisti, galima žaidimą nutraukti.
• Vyrai startuoja nuo geltonos spalvos išmušimo vietų, moterys ir vaikai iki 14 metų (hcp 28 ir
daugiau) - nuo raudonos.
• Golfomobiliais, vežimėliais ir pagalbininkais naudotis leidžiama.
• Elektroniniais ir lazeriniais prietaisais naudotis leidžiama, jeigu neprieštarauja priešininkas.
Čempionatas vyksta 3 etapais.

1 ETAPAS
1.1 Laikas
Šis etapas trunka nuo birželio 10 d. iki liepos 14 d. Žaidėjai turi susisiekti tarpusavyje ir sužaisti su
kiekvienu priešininkų, esančiu jo pogrupyje, mačus.
1.2 Eiga
Prieš čempionatą visi užsiregistravę čempionato dalyviai bus išdėstyti eilės tarka pagal handikapą ir
sugrupuoti 5 pogrupius po 8 žaidėjus. Dalyviai į grupes patenka burtų keliu, prieš tai sudarant 4
krepšelius. Į pirmą krepšelį pateks 10 geriausių pagal handikapą čempionato dalyvių. Į antrą krepšelį
pateks 11-20 dalyvis, į trečią – 21-30 ir į ketvirtą – 31 – 40.

1.3. Palengvinimas.
7-8 vietas užėmę dalyviai 8 lauke gauna papildomą smūgį žaidžiant prieš 5-6 vietas.
7-8 vietas užėmę dalyviai 5 ir 8 laukuose gauna po papildomą smūgį žaidžiant prieš 3-4 vietas.
7-8 vietas užėmę dalyviai 5, 8 ir 9 laukuose gauna po papildomą smūgį žaidžiant prieš 1-2 vietas.
5-6 vietas užėmę dalyviai 8 lauke gauna papildomą smūgį žaidžiant prieš 3-4 vietas.
5-6 vietas užėmę dalyviai 5 ir 8 laukuose gauna po papildomą smūgį žaidžiant prieš 1-2 vietas.
3-4 vietas užėmę dalyviai 8 lauke gauna papildomą smūgį žaidžiant prieš 1-2 vietas.
1.4 Taškai
Pergalė – 3 taškai, lygiosios – 1 taškas, pralaimėjimas – 0 taškų. Jeigu pogrupyje žaidėjai surenka
vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta atitenka žaidėjui, turinčiam aukštesnį tos dienos handikapą.
1.5 Patekimas į kitą etapą
Į kitą etapą patenka žaidėjai užėmę 1-6 vietas iš kiekvieno pogrupio ir du dalyviai užėmę 7 vietas, kurių
rezultatas bus geriausias tarp 7 vietą užėmusių dalyvių. Lygiųjų atveju patenka žaidėjas ar žaidėjai,
turintys aukštesnius tos dienos handikapus. Viso į kitą etapą patenka 32 žaidėjai.

2 ETAPAS
1.1 Laikas
Šis etapas trunka nuo liepos 16 d. iki rugpjūčio 4 d. Žaidėjai turi susisiekti tarpusavyje ir sužaisti su
kiekvienu priešininkų, esančiu jo pogrupyje, mačus.
1.2 Eiga
Į šį etapą patenka 32 žaidėjai. Žaidėjai vėl bus suskirstyti į naujus pogrupius pagal komiteto nustatytą
sistemą.
Dalyvis turės susirungti su kiekvienu jo pogrupyje esančiu žaidėju. Kiekvienas žaidėjas atsineša
taškus iš 1 etapo ir renka taškus toliau. Lentelėje skliausteliuose pavaizduotos raidės reiškia pogrupį,
o skaičius – užimtą vietą pirmajame etape. Čempionato dalyviams yra suteikta galimybė susirungti su
priešininkais iš kitų pogrupių. 2 etapo mačų grafikas visiems pogrupiams:
1.3 Palenvinimas
Nėra jokių palengvinimų.
1.4. Taškai
Pergalė – 3 taškai, lygiosios – 1 taškas, pralaimėjimas – 0 taškų. Taškai pridedami prie 1 etapo taškų.
Jeigu pogrupyje žaidėjai surenka vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta atitenka žaidėjui, turinčiam
aukštesnį tos dienos handikapą.
1.5 Patekimas į kitą etapą
Į kitą etapą patenka žaidėjai, užėmę 1-2 vietas iš kiekvieno pogrupio. Viso į 3 etapą patenka 16 dalyvių.

3 ETAPAS
1.1 Laikas
Šiame etape vyksta atkrintamosios varžybos:
Aštuntfinalis vyksta rugpjūčio 6 d. – rugpjūčio 21 d. (1-9 duobučių žaidimas)
Ketvirtfinalis vyksta rugpjūčio 22 d. – rugsėjo 1 d. (10-18 duobučių žaidimas)
Pusfinalis vyksta rugsėjo 3 - 8 d. (1-9 duobučių žaidimas)
Finalas vyksta rugsėjo 10-14 d. (10-18 duobučių žaidimas)
1.3 Handikpas
Nėra jokių handikapo palengvinimų.
1.2 Eiga
Žaidėjai žaidžia 9 duobučių raundus. Nugalėtojas patenka į kitą atkrintamųjų varžybų etapą.
Atkrintamųjų varžybų schema:
08 6 – 08 21
1 pogr. -1 žaid.

08 22 – 09 01

09 03 – 09 08

09 10 – 09 14

2 pogr. -2 žaid.
3 pogr. -1 žaid.
4 pogr. -2 žaid.
5 pogr. -1 žaid.
6 pogr. -2 žaid.
7 pogr. -1 žaid.
8 pogr. -2 žaid.
1 pogr. -2 žaid.
2 pogr. -1 žaid.
3 pogr. -2 žaid.
4 pogr. -1 žaid.
5 pogr. -2 žaid.
6 pogr. -1 žaid.
7 pogr. -2 žaid.
8 pogr. -1 žaid.
DALYVIAI: Lietuvos golfo žaidėjai, sumokėję Lietuvos golfo federacijos hcp mokestį.
MOKESČIAI:
Vienkartinis turnyro mokestis: 50 EUR.
9 duobučių žaidimo mokestis: SGK nariams 5 EUR, ne SGK nariams 15 EUR
Vaikams ir jaunuoliams iki 18 metų taikoma 40 proc. nuolaida visiems mokesčiams.
REGISTRACIJA:
Registracija vyksta iki birželio 4 d. el. paštu: tomas@golfotreneris.lt arba tel.: +370 611 20132 pas golfo
trenerį Tomą Pranevičių.
ČEMPIONATO KOMITETAS:
Tomas Pranevičius (pirmininkas)
Robertas Poškus, SGK kapitonas
Kastytis Stankevičius
Julius Krasovskis
SRENDIMAI:
Galutinius sprendimus dėl nenumatytų atvejų priima čempionato komitetas.

