УМОВИ ЗМАГАНЬ:
1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Формат гри
Турнір проводиться на 18 лунках поля Chamberlain Course, в 1 ігровий раунд,
у форматі гри на рахунок ударів з урахуванням гандикапу, підрахунок
драхунок результатів
проводиться у форматі Stableford згідно з:
ed,
•
Правилами гольфу, затвердженими R&A Rules Limited,
•
Місцевими правилами,
•
Стандартами та Кодексом поведінки,
•
Вимогах до темпу гри,
•
Регламентом Турніру,
1.1.1.
Ігрові ті:
a.
Чоловіки стартують
з жовтих ті
b.
Жінки стартують
з червоних ті
c.
Старт одночасний,
з 10:00
1.1.2.
Стартовий протокол:
Формування стартового протоколу проводиться Турнірним комітетом, 25 вересня буде проведена офіційна публікація
1.2. Вимоги до учасників
a.
Реєстрація на турнір:
•
гравці повинні мати актуальний гандикап WHS (далі за текстом, при вживанні терміну «гандикап» мається на
увазі лише гандикап WHS), https://www.ukrgolf.org/gandikapi/gandikapi_gravciv
•
значення ігрового гандикапу гравця обмежено – 28,0.
Примітка: допуск гравців, які не мають актуального гандикапу WHS, розглядається Турнірним комітетом в
індивідуальному порядку.
b.
Гравці повинні відповідати вимогам статусу аматора, які викладені і затверджені R&A Rules Limited.
c.
Гравці, допущені таким чином, беруть участь у Турнірі на загальних підставах.
d.
Гравцям, дозволено використовувати машинками для гольфу.
1.3. Кількість учасників
Максимально допустима кількість учасників – 72.
1.4. Голівки драйверів / Дозволені м’ячі
Чинне тлумачення Правил гольфу R&A.
Правило 4, розділ 4.1 «Ключки», с. 29, редакція ВФГ.
Правило 4, розділ 4.2 «М’ячі», с. 36, редакція ВФГ.
1.5. Зупинка гри внаслідок небезпечної ситуації
Сигнал для зупинки гри у випадку небезпечної ситуації
Сигнал для всіх інших зупинок гри
Сигнал для відновлення гри

– ОДИН ТРИВАЛИЙ ГУДОК сирени;
– ТРИ КОРОТКИХ ПОСЛІДОВНИХ ГУДКИ сирени;
– ДВА КОРОТКИХ ГУДКИ сирени.

1.6. Вирішення рівних результатів
Рівні результати на будь-якій позиції підсумкового протоколу вирішуються, згідно алгоритму підрахунку результатів
ЄСОГ «DATAGOLF».
Примітка: Комітет має право вирішити рівність шляхом жеребкування.
1.7. Повернення рахункових карток
Правил гольфу R&A, Розділ 3.3, с. 24, редакція ВФГ.
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 «Стандартів та Кодексу поведінки» у вигляді дискваліфікації.
1.8. Протокол змагань / Змагання завершено
Результати змагань є офіційно оголошеними, а змагання завершеними, коли підсумковий протокол оголошений на
церемонії нагородження. Будь-які розбіжності та суперечливі питання з Правил гольфу R&A повинні бути направлені
на розгляд Турнірного Комітету до закінчення гри але не пізніше 15 хвилин після закінчення гри.
1.9. 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 осіб до складу Турнірного Комітету з правом, або без права прийняття остаточного рішення.
До складу Комітету входять:
Головний суддя:
Рябцев Деніс
Рефері:
Терещенко Віталій
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.
3.
ЗАЯВКИ ТА ОПЛАТА
3.1. Заявки на участь
Реєстрація гравців проводиться шляхом подачі заявки на weekendgolf@gmail.com або по телефону: +38 067 236 50 30
4.
РЕЗУЛЬТАТИ
4.1. Підрахунок результатів проводиться у форматі Stableford з урахуванням гандикапу.
4.2. Призи
Виділяються наступні номінації:
a.
Переможці заліку у форматі Stableford. 1-2-3 місця.
b.
Longest Drive – загальний залік, 16 лунка.
c.
Nearest to the Pin – загальний залік, 7 лунка.
Примітка: остаточна кількість номінантів визначається фактичною наявністю призів і подарунків від спонсорів у день
проведення церемонії нагородження.
4.7. Система гандикапів WHS (перерахунок гандикапів)
Результати раунду не є кваліфікаційними з точки зору системи гандикапів WHS.
5.
РИЗИКИ УЧАСНИКІВ
Всі учасники Турніру усвідомлюють, що існують певні ризики, пов’язані з грою в гольф, і приймають на себе всю
відповідальність за можливі наслідки.
Всі наявні заявки, довідки, дозволи, рекомендації, доповіді і інші документи, повинні бути передані до Турнірного
Комітету до закінчення реєстрації.
Гравцям «рекомендовано», до початку змагання надати медичну довідку, в якій зазначено, що гравцеві дозволено
грати у гольф та приймати участь у Турнірі, а також обов’язково перелічити надані (чи рекомендовані) обмеження від
лікаря.
Після підтвердження реєстрації гравця для участі у Турнірі вважається, що він (вона) ознайомлений (-на) та згоден (-на)
виконувати вимоги «Стандартів та Кодексу поведінки».
Турнірний комітет
Вересень 2020

