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МІСЦЕВІ ПРАВИЛА
1. За межами гольф-поля.
(Правило 18.2)
Якщо ваш м’яч лежить на доріжці (яка межує з ділянкою за межами гольф-поля), де з одного боку від доріжки знаходиться гольфполе, а з іншого – ділянка за межами гольф-поля, тоді вам дозволено використати реліф без штрафу і вкинути м’яч зі сторони гольф-поля.
Область реліфу має бути у розмірі однієї ключки та не ближче до лунки.
2. Штрафні зони.
(Правило 17)
Всі штрафні зони на гольф-полі визнані – як «червона штрафна зона». Всі кілочки (червоні і жовті) вважаються червоними.
3. Ділянка гольф-поля в аномальному стані.
(Правило 16)
А. Частина гольф-поля може бути визначена, як ділянка на ремонті, якщо:
 межі такої ділянки позначені: лінією білого кольору (цілою або пунктирною), або кілочками синього кольору і утворюють
замкнуте коло (у разі позначення кілочками, така уявна лінія проходить по поверхні землі),
 в бункерах присутні явні вимоїни піску, які утворились у разі проходження великого потоку води (чи то дощова вода, чи вода з
неналагодженої системи поливу),
 на гольф-полі в основній зоні стики між шматками дерену (але не сам дерен) ще не зрослись та між ними утворюються
заглиблення.
Грати із такого положення ЗАБОРОНЕНО.
Рекомендується без штрафу скористатися реліфом від втручання «Ділянки гольф-поля в аномальному стані», «Удар та
відстань». Типове Місцеве правило F-7
Б. Нерухомі перешкоди
Якщо до нерухомої перешкоди, яка має рухомі частини, примикають ділянки, зони гольф-поля, які обмежені лінією білого
кольору або кілочками синього кольору, або об’єкти визначені, як ділянка в аномальному стані або ділянка на ремонті, то такі рухомі
частини визначені, як «ділянка гольф-поля в аномальному стані». Типове Місцеве правило F-3.1
В. Нерухомі перешкоди, які знаходяться поблизу або на паттінг-гріні
Гравець може використати можливість реліф за Правилом 16.1б, якщо м’яч зупинився в основній зоні, а нерухома перешкода
знаходиться на лінії гри:
 в межах не більше двох ключок від точки в якій м’яч прийшов у стан спокою,
 а також у межах не більше двох ключок від паттінг-гріна, або
 така нерухома перешкода знаходиться на самому паттінг-гріні. Типове Місцеве правило F-5
Г. Захист молодих насаджень та декоративних рослин
Для захисту молодих насаджень та декоративних рослин по всьому гольф-полю, виділені та огороджені ділянки позначені
кілочками з мотузками (або без) зеленого (або іншого) кольору – визначені, як ділянки гольф-поля не призначена для гри.
Гольф-поле «Паркове»: будь-які рослини (дерева, кущі та клумби), які зростають у межах гольф-поля Паркове визначаються, як
«молоді насадження та декоративні рослини».
Гольф-поле «Чемберлен» Лунка №8: низькорослі кущі, які знаходяться ліворуч від фервея поблизу доріжки, на відстані 50 метрів
від паттінг-гріна – визначаються, як «декоративні рослини». Якщо м’яч опинився в межах цієї ділянки, гравцям заборонено заходити туди,
шукати там м’яч та грати звідти.
Також, якщо навколо дерева, кущів, клумб, квіткових насаджень або будь-яких інших елементів гольф-поля виконано обкопування,
зроблене заглиблення або навпаки насипано ґрунт, а також, якщо ці самі ділянки засипані мульчою (гравієм, деревиною, пластиком тощо),
тоді ці ділянки визначаються, як «ділянки захисту молодих насаджень».
Грати із такого положення ЗАБОРОНЕНО.
Рекомендується без штрафу скористатися реліфом від втручання «Ділянки гольф-поля в аномальному стані», «Удар та відстань»
або «Назад по лінії».
4. Області вкидання м’яча
Якщо на гольф-полі, для полегшення та підтримання належного темпу гри, виділені області вкидання м’яча, які обмежені замкнутою
лінією білого кольору, а також позначені написами на землі або табличками «DZ» /«Drop Zone», тоді реліф в цій області, є додатковою
опцією реліфу до відповідного Правила.
Первинний або інший м’яч повинен бути вкинутим в межах цієї області вкидання м’яча, а також прийти у стан спокою в цій же
області. Типове Місцеве правило Е -1
5. Темп гри
(Правило 6, розділ 6.4б (2))
Під час три у форматі «на рахунок ударів» гравцям дозволено, а також рекомендовано грати поза чергою.
(Правило 5, розділ 5.6)
Вимоги до темпу гри.
 Вимоги до темпу гри – викладені на сайті ВФГ «Вимоги до темпу гри»
www.ukrgolf.org/upload/2020_6_ВИМОГИ%20ДО%20ТЕМПУ%20ГРИ.pdf
6. Зупинка гри внаслідок небезпечної ситуації
(Правило 5, розділ 5.7)
Сигнал для зупинки гри у випадку небезпечної ситуації
– один тривалий гудок сирени.

Сигнал для всіх інших зупинок гри
Сигнал для відновлення гри

– три коротких послідовних гудка сирени.
– два коротких гудка сирени.

Штрафи.
Порушення у вигляді гри після сигналу про зупинку гри, або початку гри без сигналу – дискваліфікація. Результат, показаний у цей
день турніру не враховується. Гравець може приймати участь у багатоденному турнірі поза заліком.
7. Пересування по гольф-полю
Заборонено.
Продовж змагання гравці та кедді не можуть використовувати ніякі засоби пересування (такі, як скутери, сігвеї тощо), якщо це
спеціально не дозволено Турнірним Комітетом.
Дозволено.
Продовж змагання гравці та кедді можуть використовувати для пересування по гольф-полю спеціальні машинки для гольфу.
Штрафи.
Порушення – Основний штраф, який гравець отримає за кожну лунку (без обмежень у кількості за раунд) на якій було зафіксоване
порушення. Порушення, яке скоєно між лунками, стосується наступної лунки.
8. Кедді
Учасникам заборонено використовувати гравців професіоналів у якості кедді.
Чинне тлумачення Правил гольфу R&A, обмеження для гравця, викладені у Правилі 10, розділ 10.3, с. 101, редакція ВФГ.
Гравці молодших вікових груп (до 18 років) мають ознайомитись з Місцевими правилами клубу, щодо необхідності використання
кедді під час гри на гольф-полі.
9. Повернення рахункових карток
(Правило 3, розділ 3.3)
Гравець ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ОСОБИСТО повернути свою рахункову картку, у місце, визначеному Турнірним Комітетом, як
суддівський офіс. Рахункова картка вважається повернутою, коли гравець покинув суддівський офіс.
Примітка: якщо гравець, без поважних причин, особисто не повертає свою рахункову картку, то до гравця застосовується
покарання за порушення «Кодексу поведінки гравця» у вигляді дискваліфікації, а його результат, показаний у цей день змагання не
враховується.
10.
Поведінка.
Очікується, що всі гравці, їх кедді, Капітани Команд та радники, які приймають участь у турніру, будуть виказувати ввічливість
по відношенню до інших осіб, як на гольф-полі під час гри, так і поза його межами, а також демонструвати свою спортивну майстерність.
Вважається що кожний, хто приймає участь у турнірі і знаходиться на гольф-полі ознайомлений та згодний виконувати вимоги
Стандартів та Кодексу поведінки.
До кожної особи (гравець, кедді, Капітан Команди, радник, тренер, гравець професіонал, глядач, працівник клубу тощо), яка
знаходить на гольф-полі або поруч з ним і своїми діями/жестами/висловлюваннями впливає на хід проведення турніру (або ще якось
порушує вимоги Стандартів та кодексу поведінки), у будь-який час можуть бути застосовані дисциплінарні покарання зі сторони членів
Турнірного комітету.
Якщо подія сталась:
 під час раунду, тоді всі дисциплінарні покарання застосовуються для даного раунду,
 після закінчення раунду, тоді всі дисциплінарні покарання застосовуються для раунду наступного дня,
 після закінчення раунду в останній день турніру, тоді всі дисциплінарні покарання застосовуються для цього раунду.
11.
COVID-19.
Змагання проводиться за умови забезпеченням всіх санітарних та карантинних норм відповідно до вимог:
 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)
 Головного державного санітарного лікаря України В. Ляшка від 22.04.2021 року № 3 «Про затвердження протиепідемічних
заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».
Гравці (та їх кедді), перебуваючи на гольф-полі під час гри у тренувальні та залікові раунди, а також перебуваючи на інших
тренувальних та ігрових майданчиках, які є у клубі:
ПОВИННІ
 максимально дотримуватись соціальної дистанції та виконувати всі рекомендації та вимоги МОЗ, щодо запобігання
розповсюдження COVID-19.
ЗАБОРОНЕНО:
 під час гри на гольф-полі, виймати флагшток з лунки або торкатись його;
 використовувати та передавати у використання іншим гравцям (та їх кедді) будь-яке обладнання без проведення дезінфекції;
 при використанні спеціальних машинок для гольфу – повинні дотримуватись принципу «керує одна і таж людина на протязі
всього часу їх використання»;
 використовувати граблі під час розрівнювання слідів у бункері.
ДОПОМОГА:
• під час розрівнювання слідів у бункері, виконувати це ключкою або ногою;
• якщо в бункері м’яч гравця зупинився в місці, яке пошкоджено (глибокі старі сліди, вибитий пісок тощо), тоді гравцеві дозволено
використати реліф «без штрафу», де область реліфу визначається у межах довжини однієї ключки не ближче до лунки, а точка орієнтир є
найближча точка де відсутнє втручання даного пошкодження поверхні бункера, важливо!! така область реліфу повинна знаходитись у
межах цього бункеру.
Порушення вимог, викладених у п.11
«перший раз» – «Попередження», в
«другий раз» (навіть якщо це порушення сталось на тренувальних об’єктах) – «ДИСКВАЛІФІКАЦІЇ».

