Відкритий Командний Чемпіонат України з гольфу 2018
Рейтинговий турнір WAGR
20 -22 липня
Україна, Київ, Київський Гольф Клуб “Козин”

Умови змагань
1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Формат гри
Чемпіонат проводиться на 54 лунках, у 3 ігрові раунди, у форматі гри на рахунок ударів, відповідно до Правил
Гольфу, затверджених R&A Rules Limited, місцевих правил, регламенту та даних умов.
Команди складаються з 2-3 гравців і капітана, або 2-3 гравців, включаючи граючого капітана.
У кожному 18 лунковому раунді, сума двох кращих результатів гравців команди визначає командний рахунок
раунду. Сума командних результатів трьох раундів визначає підсумковий командний результат.
a) Чоловіки стартують з жовтих ті, жінки - з червоних ті.
b) Старт:
послідовний, о 09:00, у кожний ігровій день, згідно Стартовому протоколу
c) Четвер, 19 липня:
тренувальний день;
ий
d) П’ятниця, 20 липня:
1 раунд, 18 лунок, формування груп і послідовність старту визначається Турнірним
Комітетом;
ий
го
e) Субота, 21 липня:
2 раунд, 18 лунок, послідовність старту відповідно результатам грос 1 раунду,
кращі команди починають;
ій
го
го
f) Неділя, 22 липня:
3 раунд, 18 лунок, послідовність старту відповідно сумі результатів грос 1 та 2
раундів, найкращі команди замикають.
1.2 Вимоги до учасників
a) Заявки на участь приймаються від усіх гравців (чоловіків та жінок), які мають допуск грати на полях для гольфу і
які спроможні підтримувати темп гри, визначений приймаючим Клубом.
b) Гравці повинні відповідати вимогам статусу аматора, які викладені і затверджені R&A Rules Limited.
c) Гравці молодших вікових категорій, які не досягли 18 років до 1 січня поточного року, допускаються до участі
рішенням Турнірного комітету, за умови письмового дозволу батьків (законних опікунів). Таким чином допущені
гравці, беруть участь у чемпіонаті на загальних підставах.
d) Гравці-професіонали, а також гравці, які користуються машинками для гольфу без медичного показання, беруть
участь у турнірі «поза загального заліку»; при цьому на загальних підставах змагаються у розіграші номінацій
Longest Drive та Closest to the Pin.
1.3 Гандикапи учасників
З метою визначення переможців 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 зіграного кваліфікаційного раунду;
c) Верхні значення гандикапів EGA обмежуються числом 36,0;
d) Кожен гравець зобов’язаний знати значення свого гандикапу;
e) між раундами здійснюється перерахунок гандикапів.
Визначені таким чином гандикапи використовується для усіх цілей даного змагання.
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1.4 Заміни / Послідовність гри / Клубні команди
a) Якщо потрібна заміна в команді, то Комітет має бути проінформований, не менше ніж за 1 годину до початку
раунду. Заміна дозволена з будь-якої причини, при цьому, гравець, який виходить на заміну, не виступав за
іншу команду у попередніх раундах змагання;
b) Комітетом будуть вжиті всі зусилля, щоб гравці однієї команди стартували у послідовних групах, що йдуть одна
за одною. Капітан команди може повідомити Комітету послідовність виходу гравців не пізніше 18:00 дня, що
передує регламентованому раунду, інакше послідовність визначається Комітетом;
c) Команди, що беруть участь у чемпіонаті, отримують Клубний статус, якщо виконані всі наступні умови:
! кожен член команди є членом Клуба, який він/вона представляє на 1 березня поточного року; Примітка:
можливість користуватися гольф-майданчиками Клубу протягом сезону визнається Федерацією як членство;
документом, що підтверджує таким чином певне членство, є лист вільної форми за підписом офіційної особи
Клубу; якщо гравець є членом більше одного Клубу, то може вибрати будь-який один Клуб, який він буде
представляти в поточному сезоні;
! кожен член команди має підтверджений гандикап EGA;
! команду складають або усі жінки або усі чоловіки;
! протягом всього чемпіонату склад команди не змінюється.
1.5 Кількість учасників
Максимально допустима кількість гравців – 120, що відповідає кількості команд в діапазоні від 40 до 60. Команди
допускаються до участі у змаганнях згідно часу подачі заявок.
1.6 Відсів
У разі великої кількості учасників, з метою підтримки темпу гри і завершення чемпіонату у визначені терміни,
Турнірний комітет залишає за собою право застосувати процедуру відсіву. Межа відсіву визначається за підсумками
перших двох залікових раундів у категорії грос. Рішення про застосування процедури відсіву має бути прийнято не
пізніше початку гри у другий ігровий день. В це й же час, Турнірний комітет повинен оголосити принцип визначення
граничного результату.
1.7 Голівки 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).
1.8 Порада (Примітка до Правила 8-1)
Кожна команда може призначити радника команди, який може давати поради членам цієї команди, і при цьому
бути:
a) капітаном команди, який є аматором відповідно до Правил, що визначають статус аматора, затвердженими
R&A Rules Limited; або
b) будь-якою іншою особою, яка може бути або не бути гравцем-професіоналом.
Таким чином призначений радник команди повинен бути представлений Комітету до старту чемпіонату і може бути
замінений між раундами за погодженням з Комітетом.
1.9 Кеді
Учасникам заборонено використовувати гравців-професіоналів у ролі кеді. Чинне тлумачення умов із Додатку I
Частини В Правил гольфу відповідно використання кеді (с. 194, редакція R&A).
1.10 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.
Дозволений час гри кожної лунки і час регламентованого раунду в цілому, визначаються Комітетом і публікуються
на офіційній дошці оголошень у вигляді хронометражу.
Група опиняється поза позицією, коли відставання від попередньої перевищує стартовий інтервал, а також,
сумарний час, витрачений на проходження зіграних лунок, перевищує час, вказаний у хронометражі.
З моменту застосування до групи обліку часу, гравцеві, який витратив більше 40 секунд на виконання удару,
зараховується перевищення часу. 10 додаткових секунд надається гравцеві, який першим із групи виконує удар з ті
на лунці пар-3, наближуючий удар, чіп або пат.
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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.
1.11 Зупинка гри внаслідок небезпечної ситуації (Примітка до Правила 6-8b)
Чинне тлумачення умов з Додатку I Розділ 4 Правил гольфу (с. 195, редакція R&A).
Примітка:
сигналом зупинки гри у випадку небезпечної ситуації один тривалий гудок сирени;
сигналом для всіх інших зупинок гри виступають три коротких послідовних гудки сирени;
сигналом відновлення гри, будуть два коротких гудки сирени.
1.12 Пересування по ігровому полю
Гравці не можуть використовувати ніякі засоби пересування (електрокари) протягом регламентованого раунду,
якщо це спеціально не дозволено Турнірним комітетом.
Чинне трактування умов із Додатку I Правил Гольфу щодо пересування по ігровому полю (стор. 198, редакція R&A).
1.13 Дискваліфікація
Штраф у вигляді дискваліфікації за порушення Правил Гольфу або Умов змагань застосовується тільки до того
раунду, під час якого сталася дискваліфікація; у разі, якщо Комітет не прийняв іншого рішення.
Дискваліфікована команда автоматично займає останню позицію у підсумковому протоколі.
1.14 Вирішення рівних результатів
a) командні результати при визначенні призових місць вирішуються шляхом послідовного порівняння незалікових
результатів команд: спочатку третього, потім другого і потім першого раундів; в даному порівнянні, наявність
третього гравця у команді (незалікового результату) дає перевагу над командою із двох гравців. Якщо рівність
зберігається, то застосовується порівняння кращих результатів команд кожного раунду, починаючи з
останнього, до першої відмінності: порівнюються фінальні 18, 9, 6, 3 лунки і далі всі 54 лунки у зворотному
порядку;
b) індивідуальні результати вирішуються шляхом порівняння результатів на фінальних 18-ти лунках, 9-ти лунках, 6ти лунках, 3-х лунках, останній. Якщо рівність зберігається, то застосовується порівняння індивідуальних
результатів 54 лунок, до першої відмінності, у зворотному порядку.
Примітка: при повному збігу результатів, Комітет має право вирішити рівність шляхом жеребкування.
1.15 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 до закінчення гри у фінальний день або не пізніше 15 хвилин після закінчення гри в попередні
дні змагань.
Гравці зобов’язані 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.
1.16 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. Комітет може
призначати Рефері з правом прийняття остаточного рішення. До складу Комітету входять:
• Головний суддя: Геннадій Дробишевський;
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•
•
•

Суддя: Микола Проскурка;
Головний секретар: Альона Терещук;
Маршал, облік часу: уточнюється

2.2 Скасування і заміна термінів проведення змагань
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.
3.

ЗАЯВКИ ТА ОПЛАТА
3.1 Заявки на участь
a) Заявки на участь у чемпіонаті приймаються до 15:00, 18 липня 2018 року;
b) Командна заявка подається капітаном, де зазначено: назва команди, ім’я можливого радника і наступні дані
гравців команди: ім’я, прізвище, стать, дата народження, контактний телефон/емейл, значення підтвердженого
гандикапу EGA, домашній клуб, громадянство;
c) Заявку на участь можна подати на офіційному сайті Федерації (www.ukrgolf.org).
3.2 Оплата
a) Вартість участі у турнірі складає:
! організаційний збір* - 500 грн за одного гравця;
! 2 500 гривень – для акредитованих гравців
! 3 000 гривень – для інших гравців
! 2 000 гривень – для юніорів (до 18 років) ;
Примітка: Організаційний збір включає: дипломи, медалі, подарунки, воду, забезпечення роботи суддівського офісу
b) Тренувальний день – 19 липня
c) Кедді, візки, гольф-машинки (дозволені Комітетом), необмежена кількість м’ячів на Driving Range та оренда
обладнання - оплачуються додатково, згідно з прейскурантом приймаючого Клубу.

4.

РЕЗУЛЬТАТИ
4.1 Титул
a) Жіночій команді, яка посіла перше місце в категорії грос, присвоюється титул Переможця Відкритого
Командного Чемпіонату України серед жінок 2018.
b) Чоловічій команді, яка посіла перше місце в категорії грос, присвоюється титул Переможця Відкритого
Командного Чемпіонату України серед чоловіків 2018.
4.2 Призи
Виділяються наступні номінації:
a) Командна номінація грос без урахування гандикапу, за результатами трьох залікових раундів.
b) Командна номінація нетто, включаючи змішані команди (тобто в команду можуть входити, як жінки, так і
чоловіки) - з урахуванням гандикапу.
c) Командна номінація нетто (стейблфорд очків), включаючи змішані команди (тобто в команду можуть входити,
як жінки, так і чоловіки) - з урахуванням гандикапу.
d) Індивідуальна номінація грос - без урахування гандикапу, за результатами трьох залікових раундів.
e) Індивідуальна номінація нетто - з урахуванням гандикапу, за результатами трьох залікових раундів.
f)
Індивідуальна номінація нетто (стейблфорд очків) - з урахуванням гандикапу, за результатами трьох залікових
раундів.
g) Longest Drive и Closest to the Pin, показані у фінальному раунді.
Примітка: остаточна кількість номінантів визначається фактичною наявністю призів від спонсорів на момент
проведення церемонії нагородження.
4.3 Світовий рейтинг з гольфу серед аматорів (WAGR)
Результати чемпіонату направляються в офіс WAGR для подальшої обробки. Більш детальна інформація доступна на
офіційному сайті WAGR за наступним посиланням: www.wagr.com.
Примітка: офіс WAGR має право відхилити результати, якщо не виконані базові вимоги і нормативи, такі як:
кількість залікових раундів, кількість гравців, рейтинговий скретч-результат (RSS) та інше.
4.4 Система гандикапів EGA (перерахунок гандикапів)
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Результати регламентованих раундів, які зіграні з виконанням гандикапних 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.

Турнірний Комітет
Всеукраїнська федерація гольфу
липень 2018
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