Чемпіонат України з гольфу серед сеньйорів 2018
Ukrainian International Senior Amateur Championship
09 - 10.06.2018, м.Київ, Україна
GolfStream GC

Умови змагань

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Формат гри
Чемпіонат проводиться на 36 лунках, у 2 ігрові раунди (перший ігровий день поле «Chamberlain», другий ігровий день поле
«Premier»), у форматі гри на рахунок ударів, без урахування гандикапів, згідно з Правилами гольфу, затвердженими R&A
Rules Limited, Місцевими правилами, Регламентом та даними Умовами.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Чоловіки стартують з жовтих ті, жінки – з червоних;
Старт послідовний, згідно Стартового протоколу з Т1/Т10 - з 09:00, у кожний ігровий день;
Дозволяється використання «дальномірів»;
Дозволяється використання машинок для гольфу;
Формування груп та послідовність старту визначається Турнірним Комітетом;
П'ятница, 08 червня: тренувальний день;
Субота, 09 червня: заліковий раунд, 18 лунок;
Неділя, 10 червня: заліковий раунд, 18 лунок.

1.2. Вимоги до учасників
a) Заявки на участь приймаються від всіх гравців (чоловіків та жінок), які мають підтверджений гандикап EGA
http://www.ukrgolf.org/gandikapi/gandikapi_gravciv (далі за текстом, при вживанні терміну «гандикап» мається на увазі лише
гандикап EGA);
b) Гравці повинні відповідати вимогам Статусу Аматора, які викладені і затверджені R&A Rules Limited;
c) Гравці повинні досягти 50 річного віку станом на 31 грудня 2018 року;
d) Гравці, які не досягли 50 річного віку станом на 31 грудня 2018 року та гравці, що не відповідають вимогам Статусу
Аматора, беруть участь у чемпіонаті поза загального заліку; при цьому на загальних підставах беруть участь в розіграші
Longest Drive та Closest to the Pin.
1.3. Гандикапи учасників
З метою визначення результатів у номінаціях з урахуванням гандикапу застосовується наступна послідовність
визначення значення гандикапу учасників:
a)
Підтверджений гандикап EGA;
b) Турнірний комітет залишає за собою право визначити значення гандикапу, у разі надання гравцем результатів останнього
кваліфікаційного раунду;
c)
Верхні значення гандикапів обмежуються числом 36,0;
d) Кожен гравець зобов'язаний знати значення свого гандикапу;
e)
Між раундами здійснюється перерахунок гандикапів.
Визначені таким чином гандикапи використовуються для всіх цілей даного змагання.
1.4. Кількість учасників
Максимально допустима кількість учасників - 144. Гравці допускаються до участі у змаганнях згідно часу подачі
заявок.
1.5. Темп гри (Примітка 2 до Правила 6-7)
Група гравців повинна дотримуватися темпу гри. Якщо, група буде відставати від попередньої групи у межах
(стартовий час «+ 5» хвилин), до такої групи буде застосовуватись облік часу.
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, 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: попередження;
Третє перевищення часу: один штрафний удар;
Четверте перевищення часу: суддя запропонує гравцю підійняти м’яч при досягненні «PAR+5 ударів» на лунці. «PAR+5
ударів» враховують удари штрафу та у рахунковій картці ставити «прочерк», як значення кількості ударів. У разі наявності
« прочерків» у рахунковій картці, гравець лишається права претендувати на призові місця.
1.6. Кеді
Участникам змагань «рекомендовано» використовувати кеді усі ігрові дні. Учасникам заборонено в и к о р и с т о в у в а т и
гравців професіоналів у ролі кеді. Чинне тлумачення умов із Додатку I Частини В Правил гольфу відповідно використання
кеді (с. 194, редакція R&A).
1.7. Зупинка гри внаслідок небезпечної ситуації (Примітка до Правила 6-8b)
Чинне тлумачення умов з Додатку I Частини В Правил гольфу (с. 195, редакція R&A).
Примітка:
 сигналом зупинки гри у випадку небезпечної ситуації є один тривалий гудок сирени;
 сигналом для всіх інших зупинок гри виступають три коротких послідовних гудки сирени;
 в будь-якому випадку, сигналом відновлення гри, будуть два коротких гудки сирени.
1.8. Вирішення рівних результатів
У разі рівних результатів за перше місце – в номінації грос – проводиться перегравання
«для виявлення переможця в номінаціях з урахування гандикапу»: якщо рівність зберігається то порівнюється «гандикап»,
перевага віддається гравцю з меншим «гандикапом».
Примітка: при повному збігу результатів, Комітет вирішує рівність шляхом жеребкування.
1.9. Повернення рахункових карток
Гравці зобов’язані о с о б и с т о повернути свої рахункові картки, відповідно до Правила 6-6b, у місці, визначеному
Комітетом, як суддівський офіс. Рахункова картка вважається повернутою, коли гравець покинув суддівський офіс.
1.10. 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
Комітету не пізніше 15 хвилин після закінчення гри (під час повернення рахункової карти).
1.11. 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.

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: уточнюється
Головний секретар: Альона Терещук
Маршал: Катерина Ткачова
2.2. Скасування і зміна терміну проведення змагань
Турнірний комітет має право зменшити кількість або скасувати будь-який регламентований раунд, призупинити або перенести
гру на пізніший термін, скасувати змагання або прийняти належне рішення для отримання справедливого результату.

2.3. Рішення
Турнірний Комітет прийматиме всі рішення згідно із правилами. Його рішення є остаточним. Комітет зберігає за собою
право внесення змін.
3.

ЗАЯВКИ ТА ОПЛАТА
3.1. Заявки на участь
a) Заявки на участь в турнірі приймаються до 15:00, четвер, 07 червня 2018 року.
b) Заявку на участь можна подати на офіційному сайті Федерації за посиланням http://www.ukrgolf.org/turniri/kalendar/236;

3.2. Оплата
a) Вартість участі у турнірі складає:
Організаційний збір 500 грн та:
• для акредитованих гравців ВФГ – 2400 грн (2 раунда);
• для інших гравців - 4000 грн (2 раунда).
Тренувальний раунд 08 червня 2018 р – 1500 грн
Примітка: Вартість участі у турнірі включає: грін-фі за два залікові раунди, тренування на Driving, Chipping та Putting
майданчиках в ігрові дні; організаційний збір; медалі, дипломи, призи та подарунки;
b)
Кеді, візки, машинки для гольфу, дозволені Комітетом, оренда обладнання - згідно прейскуранту приймаючого клубу.
4.

РЕЗУЛЬТАТИ
4.1. Відкрита першість:
•
Переможцю чемпіонату серед жінок у номінації грос присвоюється титул «Переможець відкритого чемпіонату України з
гольфу серед сеньйорів-жінок 2018 року»;
•
Переможцю чемпіонату серед чоловіків у номінації грос присвоюється титул «Переможець відкритого чемпіонату
України з гольфу серед сеньйорів- чоловіків 2018 року».
4.2. Національна номінація (для гравців - громадян України)
a) Номінація грос:
•
найкращий гравець України серед жінок оголошуються Чемпіоном України з гольфу серед сеньйорів-жінок 2018
року;
•
найкращий гравець України серед чоловіків оголошуються Чемпіоном України з гольфу серед сеньйорів-чоловіків
2018 року.
Медалі та дипломи:
найкращі три гравці України серед жінок і найкращі три гравці серед чоловіків у номінації грос нагороджуються медалями та
дипломами єдиного державного зразку;
b) Номінація нетто, загальний залік:
• Переможець отримає титул Чемпіона України з гольфу серед сеньйорів у номінації з урахуванням гандикапу 2018
року, приз перехідна Чаша The R&A (з карбуванням прізвища на ній), пам’ятний кубок та диплом;
• 2, 3 місця – дипломи;
4.3.
Longest Drive;
Closest to the Pin.
Примітка: остаточна кількість номінантів визначається фактичною наявністю призів і подарунків у день проведення церемонії
нагородження.
4.3. Система гандикапів EGA (перерахунок гандикапів)
Результати регламентованих раундів, які зіграні з виконанням гандикапових умов, є кваліфікаційними з точки зору системи
гандикапів EGA.

5.

РИЗИКИ УЧАСНИКІВ
Всі учасники усвідомлюють, що існують певні ризики, пов’язані з грою в гольф, і приймають на себе всю відповідальність за
можливі наслідки.
Гравцям «рекомендовано» 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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