РЕГЛАМЕТ
РЕГУЛЯРНОГО ТУРНІРУ«GOLFSTREAM FAMILY CUP»
Ігровий день дати проведення
22.05;12.06;24.07;14.08;12.09;17.10(фінал)
Організатори Турніру КГК «ГольфСтрим» при підтримці
Всеукраїнської Федерації Гольфу
Турнірний комитет
Директор Оксана Пилипенко
Суддя Анна Гриценко
Маршал уточнюють
Секретар Анна Віналл
Попередня реєстрація заявок на участь у Турнірі
завершується за 24 години до початку Турніру
Організаційний збір850грн
Вартість участі у Турнірі
БЕЗ ОПЛАТИ: Члени КГК, PP, PP+, CB, InternationalCard діти до
14 років
50% : MC Premier, MC 36
50%: MC Park Course
1500грн поле Premier Course: гравці які не мають програм Клубу
850 грн Park Course: гравці які не мають програм Клубу

Залік 1
Вид гри StrokePlay, Stаbleford
Формат гри Scramble
70 % від кращого( меншого) 30% від гіршого( більшого)
У разі , коли перемагають дві команди з рівною кількістю очок,
перевагу отрримує команда, яка складається з двох осіб
Додаткові ті- діти до 9 років( включно)
Раунд PremierCourse,1–18 лунки
Час раунду 4 г 40 хв.
Статус турніру не кваліфікаційні змагання
Підрахунок результатів з урахування гандикапа
Залік 2
Вид гриStrokePlay, Stаbleford
Формат гриScramble
70 % від кращого( меншого) 30% від гіршого( більшого)
У разі , коли перемагають дві команди з рівною кількістю очок,
перевагу отрримує команда, яка складається з двох осіб
Додаткові ті- діти до 9 років( включно)
РаундParkCourse,1–9 лунки
Час раунду 1 г 40 хв.
Статус турніру не кваліфікаційні змагання
Підрахунок результатів з урахування гандикапа
Гандикаповий ліміт36

Вартість участі у Турнірі включає
Greenfeeоговореного раунду, Welcome-пригощання, фуршет,
нагородження
Додаткові умови участі у Турнірі
В залік йдуть результати гравців, які є сім’єю. Як зазвичай
пребувають у шлюбі, їхніх дітей та інших осіб, поєднанних
родинними зв’язками з подружжям, кровних родичів
Дрес-кодстандарт
Допускається використання гольф-карів
Допуск гравців до змагань
Кількість гравців (макс./мін.) 72/36
Статус гравцівAmateur, Pro
Вік гравцівз 7 років
Реєстраційні документи Анкета + GreenCard/CoursePermit
Нормативні документи Турніру
https://kievgolfclub.com/golf/rules
умови підведення результатів при рівному рахунку
п 11.6.4 Положення про Турніри КГК

Реєстрація учасників змагань та їх кеді в день турніру
проводиться з 09:00 до 10:00
Час інд. тренування на тренувальних об’єктах КГК в день
турніру з 09:00 до 10:30
Офіційне відкриття турніру 10:30
Тип, час стартуShotgun,11:00
Стартовий майданчик-тизгідно Старт. Протоколу
ЖінкиRedTee
ЧоловікіYellowTee
Запізнення до стартудо п’яти хвилин основний штраф
Запізнення до старту більше п’яти хвилин DQ
Спеціальні номінації
PremierCourse
ClosesttothePin(B16)
LongestDrive (B12)
ParkCourse
ClosesttothePin (S9)
LongestDrive (S5)
Церемонія закриття турніру16:30, ClubHouse
Статус Переможця етапу Турніру
Призи/нагороди Переможцям етапу Турніру
Залік 1: 1 місце- призи та подарунки
2 місце- призи та подарунки
3 місце- призи та подарунки
Залік 2 1 місце - призи та подарунки
2 місце- призи та подарунки
3 місце- призи та подарунки
Краща не сімейна пара залік

