www.facebook.com/golfas.diskgolfas.futbolgolfas/

Golfo žaidėjai, kviečiu jus
sudalyvauti žiemos golfo
turnyre, kurio pagrindinis
rėmėjas yra draudimo
brokerių kompanija "RZ
Group". Turnyras vyks nuo
2021 gruodžio 1 d. iki
2022 sausio 9 d.
Prizininkų laukia PING
džemperiai, liemenės,
marškinėliai bei
kepuraitės
Turnyro prizų rėmėjas - draudimo brokerių
kompanija "RZ Group"

1 vietos nugalėtojams

2 vietos nugalėtojams

3 vietos nugalėtojams

atiteks Ping

atiteks Ping džemperiai

atiteks Ping liemenės

marškinėliai bei
kepuraitės

TURNYRO NUOSTATAI
RĖMĖJAS
Draudimo brokerių kompanija "RZ Group".
ORGANIZATORIUS
Golfo treneris Tomas Pranevičius
VIETA
Golfo centras, įsikūręs Kaune, Savanorių pr.192.
DATA IR LAIKAS
Varžybos vyksta nuo 2021 gruodžio 1 d. iki 2022 sausio 9 d.
Būtina iš anksto registruotis laiką tel. +370 611 20132.
Preliminari žaidimo trukmė:
1 asmuo ~ 1 val.
2 asmenys ~ 2,5 val.
3 asmenys ~ 3,5 val.
TURNYRO FORMATAS
Varžybos vykdomos "net score" formatu, kuomet iš žaidėjo surinktų smūgių
skaičiaus atimamas žaidėjo handikapas (be slope rating). Skaičiuojama 80 proc.
žaidėjo handikapo.
Žaidžiamas standartinis 18 duobučių raundas.
Turnyras vyks naudojant 2 naujus "ﬂight scope mevo plus" golfo simuliatorius,
kurie veikia 3D doplerio radaro pagalba. Žaidimui pasitelkiama, pasaulyje
pripažinta, E6 programa.
Dalyviai varžysis kalnuotame Sanctuary golfo aikštyne, kuris patenka į pasaulio
top 100.
Dalyvis gali žaisti neribotą raundų skaičių. Įskaitytas bus geriausiai sužaistas
raundas.
Bus nustatytas automatinis ridenimas:
1 ridenimas - 3,5 m ir mažiau.
2 ridenimai 3,6 - 15,0 m.
3 ridenimai 15,1 m ir daugiau.
TURNYRO KATEGORIJOS IR APDOVANOJIMAI
1 kat. (vyrai) hcp 18 ir mažiau 1,2,3 vietos

2 kat. (vyrai) hcp 18,1 - 36 1,2,3 vietos
3 kat. (moterys) hcp 36 ir mažiau 1,2,3 vietos

(dalyviai gali dalyvauti ir su hcp 36,1-54, tačiau varžybose bus skaičiuojamas hcp
36).
Apdovanojimai vyks 2022 sausio 16 d. 12:00

TURNYRO MOKESTIS
15 EUR/ 1 val.
REGISTRACIJA
Tel. +370 611 20132, Tomas Pranevičius

Žaiskime golfą ir būkime sveiki!
Tomas Pranevičius
tomas@golfotreneris.lt
+370 611 20132
www.golfotreneris.lt

Tomas Pranevičius
Golfo treniruotės, renginiai
+370 611 20132
tomas@golfotreneris.lt
www.golfotreneris.lt

