Ukrainian International Junior Championship 2018
Чемпіонат України з гольфу серед юніорів
20 травня, м. Київ, Україна
GolfStream GC

Умови змагань
1. Загальні положення
1.1. Формат гри:
Чемпіонат проводиться на полях «Park course» і «Club course» КГК «GolfStream», в 1
обговорений раунд, у форматі гри на рахунок ударів, без врахування гандикапів, згідно з
Правилами гольфу, затвердженими R&A Rules Limited, Місцевими правилами, Регламентом та даними
Умовами.
a) Старт послідовний:
T1 Club course з 09:00
Т1 Park course з 10:30;
b) Субота, 19 травня
тренувальний день;
c) Неділя, 20 травня
заліковий раунд, формування груп і послідовність старту визначається
Турнірним Комітетом; молодші групи і початківці – замикають.
1.2. Вікові категорії, гравці-початківці та обговорений раунд:
a) Вік гравців визначається на 1 січня, року проведення турніру. Виділяються такі вікові категорії
гравців молодшого віку:
 7-9 років – хлопчики і дівчатка, роки народження 2008-2010;
 10-12 років – молодші юнаки та дівчата, роки народження 2005-2007;
 13-15 років – юнаки та дівчата, роки народження 2002-2004;
 16-18 років – юніори та юніорки, роки народження 1999-2001.
b) При відсутності у гравця належних навичок для підтримки темпу гри або неможливості показувати
усереднений результат у «подвійний пар», даний гравець визначається в категорію гравцівпочатківців. Щоб уникнути дискваліфікації, необхідно, щоб тренер гравця заздалегідь повідомив
турнірний комітет про дану ситуацію.
c) гравці у віці 7-9 років грають 9 лунок (поле Park course),
гравці у віці 10-18 років грають 18 лунок (поле Club course)
d) Встановлюються наступні стартові ті:
7-9 років: юнаки – жовті ті; дівчата – червоні ті (поле Park course, 9 лунок);
10-12 років: юнаки – жовті ті; дівчата – червоні ті (поле Club course, 18 лунок);
13-15 років: юнаки – жовті ті; дівчата – сині ті (поле Club course, 18 лунок);
16-18 років: юніори – білі ті, юніорки – сині ті (поле Club course, 18 лунок).
Для групи 7-9 і гравців-початківців з метою підтримки темпу гри і гарного настрою учасників,
вводиться обмеження на максимальну кількість ударів грос на лунці – «10». Таким чином, коли гравець
на лунці виконав 10 ударів, м'яч «може» бути піднятий, а в рахункову картку записаний результат 10.
1.3. Вимоги до учасників:
a) Заявки на участь приймаються від усіх гравців, встановлених вікових категорій:

які мають підтверджений гандикап EGA, або гандикап, підтверджений акредитованим Клубом.
Примітка: допуск гравців, які не мають підтвердженого гандикапу, розглядається турнірним
комітетом в індивідуальному порядку.
b) Гравці повинні відповідати вимогам статусу аматора, який затверджений R&A Rules Limited.
c) Гравці, включаючи своїх кеді, що користуються машинками для гольфу без медичного показання, а
також гравці-початківці, беруть участь поза заліком.
1.4. Кількість учасників:
Максимально допустима кількість учасників – 98. Гравці допускаються до участі у змаганнях згідно
часу подачі заявок.
1.5. Головки драйверів/ дозволені м'ячі:
Чинне тлумачення умов із Додатку IІ Розділ 4 Правил гольфу відповідно переліку дозволених голівок
драйверів (с. 211, редакція R&A), переліку дозволених м’ячів для гольфу Додаток ІІІ Правил гольфу (с.
219, редакція R&A).
1.6. Кеді:
a) Гравці у віці від 7 до 13 років і гравці-початківці допускаються до участі у Турнірі лише у
супроводі близької людини або досвідченого гольфіста в ролі кеді. Заборонено використовувати
гравців професіоналів в ролі кеді.
b) Гравцям у віці від 14 до 18 років заборонено використовувати гравців професіоналів в ролі кеді.
Діє трактування умов із Додатку I Частини B Правил Гольфу щодо використання кеді (стор. 194, редакція
R&A).
1.7. Темп гри
(Примітка 2 до Правила 6-7)
За відсутності пом'якшуючих обставин, до групи застосовується облік часу виконання ударів, якщо
група перевищила дозволений час, а в разі другого і наступних стартів, група опинилася поза позицією
(відставання від групи, яка стартувала попереду не повинно перевищувати час «стартовий інтервал + 5
хвилин»).
Дозволений час гри кожної лунки і час регламентованого раунду в цілому, визначаються
Комітетом і публікуються на офіційній дошці оголошень у вигляді хронометражу.
З моменту застосування до групи обліку часу, гравцеві, який витратив більше 40 секунд на
виконання удару, зараховується перевищення часу. 10 додаткових секунд дається гравцеві, який
першим із групи виконує удар з ті на лунці пар-3, наближуючий удар, чіп або пат.
Одержані штрафи діють до кінця регламентованого раунду, навіть якщо група згодом подолала
відставання і повернулася до графіку.
Штраф за порушення Умов:
Перше перевищення часу:
попередження;
Друге перевищення часу:
один штрафний удар;
Третє перевищення часу:
два штрафних удари;
Четверте перевищення часу:
дискваліфікація.
1.8. Зупинка гри внаслідок небезпечної ситуації (Примітка до Правила 6-8b):
Діє трактування умов із Додатку I Розділу 4 Правил Гольфу (стор. 195, редакція R&A).
Примітка:
сигналом зупинки гри у випадку небезпечної ситуації є один тривалий гудок сирени;
сигналом для всіх інших зупинок гри є три коротких послідовних гудки сирени;
в будь-якому випадку, сигналом відновлення гри, будуть два коротких гудки сирени.
1.9. Пересування по ігровому полю:
Гравці не можуть використовувати ніякі засоби пересування (наприклад: машинки для гольфу)
продовж обговореного раунду, якщо це спеціально не дозволено Турнірним Комітетом.
Діє трактування умов із Додатку I Розділу 8 Правил Гольфу, щодо пересування по ігровому
полю (стор. 198, редакція R&A).
1.10. Вирішення рівних результатів:
a) У разі рівних результатів за перше місце в групах 10-12, 13-15, 16-18 років для визначення
переможця проводиться перегравання до першої виграної лунки починаючи з Лунки №1 Club

course .
b) Рівні результати в групі 7-9 років і на будь-який інший позиції підсумкового протоколу в групах
10-12, 13-15, 16-18 років вирішуються шляхом порівняння суми результатів на фінальних 18-ти
лунках, 9-ти лунках, 6-ти лунках, 3-х лунках та останній лунці. Якщо рівність зберігається, то
застосовується порівняння індивідуальних результатів усіх зіграних лунок, до першої відмінності, у
зворотному порядку.
Примітка: при повному збігу результатів, Комітет вправі дозволити рівність шляхом
жеребкування.
1.11. Повернення рахункових карток:
Гравці зобов'язані особисто здати свої рахункові картки, відповідно до Правила 6-6b, в місці,
визначеному Комітетом, як Суддівський Офіс. Рахункова картка вважається зданою, коли гравець
покинув Суддівський Офіс.
1.12. Протокол змагань/ Змагання завершено:
Результати змагань є офіційно оголошеними, а змагання завершеними, коли підсумковий протокол
вивішено на офіційну дошку оголошень. Будь-які розбіжності та суперечливі питання з Правил гольфу
повинні бути направлені на розгляд Турнірному Комітету до сдачі рахуноквої карти.
1.13. Антидопінг:
Всі гравці підлягають суворому дотриманню антидопінгових норм, установлених Міжнародною
Федерацією Гольфу (IGF) і опублікованих на офіційному сайті www.igfgolf.org, у розділі “Medical &
Anti-Doping”. Гравці, які приймають медикаменти, і сумніваються у своєму медичному стані, повинні
звернутися за рекомендаціями до офісу ВФГ, не пізніше 30 днів до початку змагань.
2. Турнірний Комітет
2.1. Склад:
Турнірний Комітет відповідає за спортивні аспекти змагання і має право вносити зміни до цих Умов.
Турнірний Комітет може призначати суддів з правом прийняття остаточного рішення. До складу
Турнірного Комітету входять:
• Головний суддя: Микола Проскурка
• Суддя: Марина Романік
• Суддя-стартер: уточнюється
• Головний секретар: Альона Терещук
• Маршал: уточнюється
2.2. Відміна і зміна термінів проведення змагань:
Турнірний комітет має право зменшити кількість або скасувати будь-який обговорений раунд,
призупинити або перенести гру на більш пізній термін, скасувати змагання або прийняти належне
рішення для отримання справедливого результату.
3. Заявки та оплата
3.1. Заявки на участь:
a) Заявки на участь у чемпіонаті приймаються до 15:00, п’ятниця, 18 травня 2018 року.
b) Заявку на участь можна подати на офіційному сайті Федерації
3.2. Оплата:
a) Вартість участі в турнірі складає:
для акредитованих гравців – 500 грн;
для інших учасників 18 лунок – 2 000 грн, 9 лунок – 1 500 грн;
тренувальний раунд 19 травня – 1 500 грн
Вартість участі в турнірі включає: грін фі за заліковий раунд; тренування на Driving,
Chipping і Putting площадках в ігровий день.
b) Кеді, тележки, машинки для гольфу, дозволені Комітетом, прокат обладнання – згідно
прейскуранту приймаючого клубу.
4. Результати
4.1. Титул:
Переможцям чемпіонату в групах 7-9, 10-12, 13-15, 16-18 серед гравців жіночої статі і
переможцям серед гравців чоловічої статі присвоюються титули переможців Ukrainian International

Junior Championship 2018 у відповідних вікових категоріях.
4.2. Національні номінації (для гравців громадян України):
a) Національні титули в групах 10-12, 13-15, 16-18: кращі гравці України серед учасників жіночої статі і
кращі гравці України серед учасників чоловічої статі оголошуються Чемпіонами України з гольфу
2017 у відповідних вікових категоріях.
b) Медалі та дипломи в групах 10-12, 13-15, 16-18: кращі три гравці України серед учасників жіночої
статі і кращі три гравці України серед учасників чоловічої статі нагороджуються медалями та
дипломами єдиного державного зразка.
c) Дипломи для групи 7-9: кращі три гравці України серед дівчат і кращі три гравці України серед
хлопчиків нагороджуються медалями та дипломами Всеукраїнської федерації гольфу.
d) Згідно з нормативами, опублікованими на офіційному сайті Федерації (www.ukrgolf.org) у розділі
Спорт, передбачено присвоєння наступних спортивних розрядів:
1 місце
2-3 місце
4-6 місце
Група 7-9
Група 10-12
Група 13-15

Група 16-18

I юнацький
III дорослий
II дорослий
I дорослий

II юнацький
I юнацький
III дорослий
II дорослий

III юнацький
II юнацький
I юнацький
III дорослий

Примітка: Необхідною умовою присвоєння спортивного розряду є виконання спортсменом
наступних мінімальних нормативів: виконання не більше «+9 ударів грос вище пара» на 9 лунках та
виконання не більше «+18 ударів грос вище пара» на 18 лунках.
4.3. Призи:
Кількість номінантів визначається фактичною наявністю призів та подарунків від спонсорів в день
проведення церемонії нагородження.
4.4. Система гандикапів EGA (перерахунок гандикапів):
Результати обумовлених раундів, які зіграні з виконанням гандикапних умов, є кваліфікаційними з
погляду
Системи Гандикапів EGA.
5. Ризики учасників
Всі учасники Турніру та їх батьки (особи, які визнані опікунами) усвідомлюють, що існують певні
ризики, пов'язані з грою в гольф, і приймають на себе всю відповідальність за можливі наслідки.
Гравці допускаються до участі в Турнірі лише при наявності письмової згоди батьків (особи, яка визнана
опікуном), яка надана Турнірному Комітету до початку Турніру.
Гравцям необхідно до початку змагань подати до Турнірного Комітету медичні довідки в яких
зазначено, що гравцеві можна приймати участь у Турнірі та перелічити надані (чи рекомендовані)
обмеження від лікаря.
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