OPEN GOLF 2021
Кваліфікаційний Турнір
«27» червня
GolfStream Golf Club
м. Київ, Україна
УМОВИ ЗМАГАННЯ
09:00 – тренування на Driving Range/Putting Green/Chipping Green
10:00 – урочисте відкриття Турніру на Driving Range
10:30 – старт послідовний на Premier Course (для тих, хто гратиме 18 лунок з наставником-аматором)
11:00 – старт Shotgun на Park Course (9 лунок, некваліфікаційний, без присвоєння гандикапів WHS, гра PRO-тренером)
13:00 – старт Shotgun на Park Course (за бажанням, 9 лунок, кваліфікаційний раунд, для присвоєння/перерахунку гандикапів WHS)
15:30 – кінець гри
16:30 – нагородження переможців
Гості турніру можуть бути допущенні як глядачі за умови виконання вимог правил техніки безпеки, проходження інструктажу та оплати
організаційного внеску.
Гравці, які під час гри на гольф-полі будуть використовувати машинки для гольфу (або інші дозволені клубом засоби для пересування по гольфполю), прохання, завчасно повідомити про це Турнірний Комітет та з розумінням віднестись до того, що Стартові ТІ для вас будуть найдальші
від клубного дому. Зверніть увагу щодо обмежень використання встановлених гольф-клубом.
Якщо під час реєстрації, PRO-тренер або Наставник-аматор не визначили назву своєї Команди, Турнірний Комітет може надати такій Команді
будь-яку назву на власний розсуд.
Гравці ПОВИННІ дотримуватись правила – «кількість ударів на лунці не може перевищувати PAR+4 удари».
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Формат гри, визначення, стартові ТІ
a. Кількість раундів: Турнір проводиться в GolfStream Golf Club на 9 лунках (Park Course) або на 18 лунках (Premier Course).
b. Гравці розділені на дві залікові групи та грають у наступній послідовності:
 Група А грає на Park Course. Гравці групи А стартують о 11:00 у складі своїх Команд (3 гравці аматори і PRO-тренер, та грають
тренувальний раунд – цей раунд не є кваліфікаційним у жодному заліку. О 13:00 для групи А розпочинається Турнір – Команди грають без PROтренера (тільки 3 гравця аматора). PRO-тренеру дозволено супроводжувати свої Команди та діяти відповідно до вимог п.1.4 даних Умов.
 Група В грає на Premier Course. Гравці групи В у складі своїх Команд (3 гравці аматори і наставник-аматор, який не є PRO-тренером)
стартують послідовно о 10:30 з лунки №1. Цей раунд є кваліфікаційним.
c. Формат гри: на рахунок очків Stableford Net з урахуванням гандикапу.
d. Раунд проводяться відповідно до вимог: Правил гольфу, Місцевих правил, Стандартів та Кодексу поведінки, Вимог до темпу гри, Умов.
e. Визначення:
 «Аматор» – це гравець у гольф, який за своїм статусом у гольфі відповідає визначенню аматор.
 «Вік гравця» – визначається станом на 00:00 дня проведення турніру (27 червня 2021 року).
 «Команда» – це група осіб:
- для групи А яка складається з 3 гравців аматорів і PRO-тренера
- для групи В яка складається з 3 гравців аматорів і Наставника-аматора
 «PRO-тренер» – це особа, яка представляє інтереси Команди (має право: звернутися до Турнірного Комітету, надати список Команди,
надати перелік замін тощо), має бути тренером та не грає у складі цієї Команди під час залікового раунду.
 «Наставник-аматор» – це особа, яка представляє інтереси Команди (має право: звернутися до Турнірного Комітету, надати список
Команди, надати перелік замін тощо), має бути аматором (бути підготовленим гравцем у гольф, мати активний гандикап WHS та грає у складі цієї
Команди
 «Результат Команди» – для визначення рахунку, який показала Команда, використовується суми результатів показаних її гравцями.
f. Стартові ТІ:
 для чоловіків – жовті
 для жінок – червоні
g. Старт:
 Тип старту послідовний та одночасний (Shotgun), відповідно до Стартового протоколу,
 Стартові групи формуються відповідно до заяв від PRO-тренера aбо наставників аматорів та за Рішенням Турнірного Комітету,
 Будь-які зміни дозволені лише за Рішенням Турнірного Комітету.
1.2. Вимоги до учасників
a. До участі допускаються чоловіки та жінки:
 гравці повинні бути спроможні підтримувати швидкий темп гри (визначається приймаючим Клубом).
 гравці можуть не мати активний гандикап WHS, у такому випадку вважатиметься, що гравець розпочинає гру з гандикапом 54,0.
 якщо гравець має активний гандикап WHS, то гандикап має бути не нижче 36,1.
 наставники-аматори повинні мати активний гандикап WHS до 36,0
Примітка: Турнірний Комітет залишає за собою право, щодо зміни гандикапу WHS гравця, якщо заявлене значення гандикапу викликає підозру в його
актуальності, або ж він був поданий з помилкою під час реєстрації.
Примітка: допуск гравців, які не мають підтвердженого (активного) гандикапу WHS, розглядається Турнірним Комітетом в індивідуальному
порядку після дати закінчення подачі заявок.
b. Гандикапові групи та вікові категорії:
 група А – 9 лунок Park Course.
 група В – 18 лунок Premier Course.
c. Вікові категорії:
 гравці, які не досягли 18 років станом на 00:00 годин 27 червня 2021 року, допускаються до участі в Турнірі на загальних умовах, лише
при наявності завчасно наданого до Турнірного Комітету письмового дозволу від батьків (або законних опікунів), також у цьому дозволі мають бути
вказані: ім’я, прізвище та контактні данні особи, яка супроводжує дитину під час перебування на територій гольф клубу та гольф-поля.
Примітка: якщо даний документ не поданий до Турнірного Комітету перед початком Турнірі, тоді такий гравець НЕ допускаються до гри, а також
не може претендувати на отримання будь-яких нагород, які розігруються в рамках змагання.
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d. Гравці повинні відповідати вимогам статусу аматора.
e. Гравці аматори:
 використання гольф-карів (та інших, дозволених приймаючим клубом, засобів для особистого пересування по гольф-полю) – дозволено.
 які НЕ Є ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, але мають дійсну акредитацію в ВФГ, або ж вони надали належно оформлені документи, що
засвідчують їх гандикап WHS (наприклад, сертифікат виданий відповідальним національним органом), беруть участь в Турнірі на загальних підставах
відповідно до вікових та гандикапових обмежень.
Примітка: в іншому випадку, гравці аматори не громадяни України, беруть участь у змаганні поза заліку у бідь-якій категорії та номінації.
1.3. Дискваліфікація
a. Штраф у вигляді дискваліфікації за порушення Правил Гольфу, Місцевих Правил або Умов змагань застосовується тільки до того раунду,
під час якого сталася подія, де штрафом являється – дискваліфікація.
b. При отриманні Штрафу у вигляді дискваліфікації за порушення Стандартів та Кодексу поведінки гравця, гравець автоматично, займає
останню позицію у підсумковому протоколі та повинен покинути межі гольф клубу. Забороняється бути присутнім на урочистій церемонії
нагородження.
Примітка: Гравець, до якого була застосована дискваліфікація за порушення Стандартів та Кодексу поведінки гравця, не може претендувати на
отримання будь-яких призів у будь-якій номінації (додатковій номінації).
1.4.

Порада (Примітка до Правила 8-1)
a. PRO-тренер та наставнику-аматору дозволено:
 слідувати за групою своєї Команди.
 давати Поради щодо вибору стратегії і тактики на гру.
 вказувати напрямок гри для гравців своєї Команди.
 надавати консультацію щодо Правил гольфу, Місцевих Правил, Стандартів і Кодексу поведінки для гравців своєї Команди.
 підносити воду або їжу гравцям своєї Команди та їх кедді.
 слідкувати за темпом гри гравців своєї Команди.
 робити зауваження гравцям своєї Команди та їх кедді.
b. PRO-тренеру та наставнику-аматору заборонено:
 давати поради гравцям інших команд.
 надавати роз’яснення з Правил гольфу, Місцевих Правил, Стандартів і Кодексу поведінки гравцям інших Команд.
 слідувати за групами гравців в яких не має гравців його Команди.
 під час гри на лунці заходити у межі зони-ті, паттінг-гріна, бункеру, штрафної зони під час гри звідти будь-яких гравців.
 проводити «навчання» гравців з прицілювання, вимірювання, техніки гри тощо.
 виконувати функції кедді.
 робити зауваження гравцям інших Команд та їх кедді.
 підносити воду або їжу гравцям інших Команд та їх кедді.
 будь-як і будь-чим заважати гравцям інших Команд, які грають на гольф-полі.

Вирішення однакових результатів
a. Якщо після закінчення раунду виявиться рівність результатів серед гравців/Команд, які претендують на перше місце або будь-яке інше
місце у підсумковому протоколі, вважається, що місця розподіляються відповідно алгоритму підрахунку результатів ЄСОГ DataGolf.
Примітка: Турнірний Комітет вправі прийняти рішення, щодо вирішення рівних результатів шляхом жеребкування або будь-яким іншим зручним
способом.
1.5.

Протокол змагань/Змагання завершено
a. Вважається що змагання завершене, коли підсумковий протокол розміщено на сайті ВФГ.
b. Будь-які розбіжності та суперечливі питання (в тому числі з Правил Гольфу) повинні бути направлені на розгляд до Турнірного Комітету
не пізніше ніж за 15 хвилин після закінчення гри в день змагань.
Примітка: Такі звернення (або подібні звернення) приймаються Турнірним комітетом лише у письмовому вигляді, яке складене в довільній формі.
Турнірний Комітет має повне право не розглядати будь-які звернення, які були подані в «усній формі».
1.6.

Антидопінг
Кожний учасник змагання підлягає суворому дотриманню антидопінгових норм, встановлених Міжнародною Федерацією Гольфу (IGF).
Гравці, які приймають будь-які медикаменти і сумніваються у їх відповідності даним вимогам, повинні звернутися за рекомендаціями до
офісу ВФГ, НЕ ПІЗНІШЕ ніж за 10 ДНІВ ДО ПОЧАТКУ ЗМАГАННЯ.
1.7.

2. КОМІТЕТ
2.1. Склад
Турнірний Комітет відповідає за спортивні аспекти і має право вносити зміни до цих Умов.
До складу Турнірного Комітету входять:
Координатор
– Марина Лавренчук
● Головний суддя
– Артем Варюхно
● Помічник головного судді
– Олеся Сокол
● Головний секретар
– Анна Віналл
● Маршал
– представник гольф клубу
2.2. Скасування, зміна терміну проведення змагань, рішення
Турнірний Комітет має право:
зменшити кількість або скасувати раунд,
призупинити або перенести гру на пізніший термін,
скасувати змагання,
може прийняти будь-яке інше рішення.
2.3. Втручання
Будь-які втручання в роботу Турнірного Комітету, такі як,
 спроби вплинути на формування стартового протоколу, або підрахунок результатів, або розподіл призів та нагород, а також
 висловлювання (тиск) на адресу членів Турнірного Комітету з неповагою та приниженням у будь-якій формі, тощо,
– розцінюється як порушення Стандартів та Кодексу поведінки і карається дискваліфікацією.
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3. ЗАЯВКИ ТА ОПЛАТА
3.1. Заявки на участь
a. Заявки на участь в Турнірі приймаються до 17:00 25 червня 2021 року.
b. Заявки, які подані після вказаного терміну, розгадаються Турнірним Комітетом в окремому порядку.
Примітка: Турнірний Комітет має право відмовити такому гравцеві та не допустити його до участі в Турнірі.
c. Заявку на участь у Турнірі можна подати за номером телефона: +38 073 440 72 92 (Марина Лавренчук)
d. Резерв будь-якого дозволеного обладнання для гри у гольф виконується завчасно на рецепції гольф клубу.
3.2. Внесок

850 грн – організаційний збір для всіх учасників та гостей*
та оплата:

850 грн – 9 лунок (Park Course) гра з тренером/гравцем-PRO

850 грн – 9 лунок (Park Course) кваліфікаційний раунд

1500 грн – 18 лунок (2х9Park Course) гра з тренером/гравцем-PRO та кваліфікаційний раунд

1500 грн – на 18 лунках (Premier Course)
* без оплати та організаційного збору - Наставники-аматори, Pro-тренери

4.

РЕЗУЛЬТАТИ
4.1. Призи та отримані титулу
група «А»
- Індивідуальний залік окрім PRO-тренера
на рахунок очків Stableford Net з урахуванням гандикапу
Аматори (Початківці)
- чоловіки
- жінки
- Командний залік

- «з» урахування гандикапу WHS
- окремий залік серед чоловіків і серед жінок
- відзначаються гравці, які посядуть 1, 2 та 3 місця
- призи та подарунки

на рахунок очків Stableford Net з урахуванням гандикапу
Аматори (Початківці)
- чоловіки
- жінки

- «з» урахування гандикапу WHS
- загальний залік
- відзначаються Команди, які посядуть 1 місця (сума очків членів Команди)
- призи та подарунки
- відзначається PRO-тренер
група «В»

- Індивідуальний залік окрім Наставників-аматорів
на рахунок очків Stableford Net з урахуванням гандикапу
Аматори (Початківці)
- чоловіки
- жінки
- Командний залік

- «з» урахування гандикапу WHS
- окремий залік серед чоловіків і серед жінок
- відзначаються гравці, які посядуть 1, 2 та 3 місця
- призи та подарунки

на рахунок очків Stableford Net з урахуванням гандикапу
Аматори (Початківці + Наставник-Аматор)
- чоловіки
- жінки

- «з» урахування гандикапу WHS
- загальний залік
- відзначаються Команди, які посядуть 1 місця (сума очків членів Команди +
очки, які були набрані наставником аматором команди)
- призи та подарунки
- відзначається Наставник-Аматор
Примітка: остаточна кількість номінацій визначається фактичною наявністю призів і подарунків в день проведення церемонії нагородження.
4.2. Система гандикапів WHS (перерахунок гандикапів)
Результати залікових раундів, які зіграні з виконанням гандикапових умов, є кваліфікаційними з точки зору системи гандикапів WHS.
РИЗИКИ УЧАСНИКІВ
a. ОБОВ’ЗКОВЕ ДОТРИМАННЯМ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ
b. Всі учасники усвідомлюють, що існують певні ризики, пов’язані з грою в гольф.
c. Кожний гравець приймає на себе всю відповідальність за будь-які можливі дії та їх наслідки.
d. Будь-які заявки, довідки, дозволи, рекомендації або за потреби інші документи, повинні бути передані до Турнірного Комітету до
закінчення реєстрації.
e. Гравцям «РЕКОМЕНДОВАНО» до початку Турніру надати до Турнірного Комітету медичні довідки, в яких зазначено, що гравцеві
дозволено грати у гольф та приймати участь у Турнірі, а також обов’язково перелічити надані (чи рекомендовані) обмеження від лікаря.
f. Вважається, що кожний гравець, погоджується виконувати вимоги «Стандартів та Кодексу поведінки».
5.

Генеральний секретар
Всеукраїнська Федерація Гольфу
В.П. Пилипенко
_____________________________________________

Інтелектуальна власність
Будь-яке копіювання можливе лише з дозволу ВФГ

