Відкритий Командний Чемпіонат України з гольфу 2021 року
Турнір національного рейтингу
Турнір подається до Календарю WAGR 2021 та EGA 2021
02 – 04липня
GolfStream Golf Club
м. Київ, Україна
УМОВИ ЗМАГАННЯ
1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ
1.1. Формат гри, визначення, стартові ТІ
a. Кількість раундів:Турнір проводитьсяна54лунках,GolfStream Golf Club (Chamberlain Course),в триігровіраунди.
b. Формат гри:
 нарахунок ударів без урахування гандикапу.
 на рахунок ударів з урахуванням гандикапу.
 нарахунокочківStableford Net з урахуванням гандикапу для окремої групи.
c. Раунд проводятьсявідповідно до вимок:Правил гольфу, Місцевих правил,Стандартів та Кодексу поведінки,Вимог до темпу гри,Умов.
d. Визначення:
 «Команда»– це група, яка складається з 2-3 гравців у гольф і Капітана Команди або 2-3 гравців у гольф, включаючи
граючого Капітана Команди.
 «Капітан Команди» – це особа, яка представляє інтереси Команди (має право: звернутися до Турнірного Комітету, надати
список Команди, надати перелік замін тощо); може бути аматором (та грати у складі аматорських Команд) або професіоналом(тоді йому
заборонено грати у складі аматорських Команд).
 «Радник Команди» – це особа, яка може бути Капітаном Команди або інша особа, яка призначена Капітаном Команди та
представлена Турнірному Комітету до почату змагання.
 «Змішані Команди» – це Команди, до складу яких входять чоловіки і жінки разом, а також гравці, які мають різне
громадянство.
 «Результат Команди» у кожному 18 лунковому раунді, для визначення рахунку, який показала Командавикористовується
сума двох кращих результатів показаних її гравцями. Для визначення підсумкового Командного результату за два/три раунди враховується
сума Командних результатів за ці два/три раунди. Гравці аматори та професіонали (далі за текстом PRO) змагаються в окремих основних
заліках.
 «Сім’я» – це особи, які є або чоловік та дружина (мають документ, який засвідчує їх шлюб), або батьки та діти однієї
родини, або чоловік і жінка, які перебувають у цивільному шлюбі (довгий час).
e. Стартові ТІ:
 для чоловіків аматорів та PRO
– жовті (аматори) та білі (PRO).
 для жінок аматорівта PRO
–червоні (аматори) та сині (PRO).
f. Старт:Тип старту послідовний ТІ №1/№9,відповідно до Стартового протоколу, з 09:00 у кожний день змагання:
 02липня (перший ігровий день), один раунд 18 лунок, стартові групи формуються з урахуванням гандикапу гравців:
за принципом «від ліпшого гандикапу до гіршого»;
 03липня (другий ігровий день), один раунд 18 лунок, стартові групи формуються з урахуванням результату першого
дня: за принципом «кращі розпочинають»;
 04липня (третій ігровий день), один раунд 18 лунок, відсів (п.1.5), стартові групи формуються з урахуванням
результату першого та другого дня: за принципом «гірші розпочинають».
Гравці PROстартують у складі окремих груп.
Гравці, що користуються гольф-карами без медичного показанняОБОВ’ЯЗКОВО формують окремі команди та грають в окремих
стартових групах.
Примітка: Турнірний Комітет має право додати гравців PRO та тих гравців, які користуються гольф-карами без медичного показаннядо
складу загальних груп.
1.2. Вимогидо учасників
a. Заявки научасть приймаються відчоловіків та жінок:
 якіспроможні підтримувати швидкий темп гри (визначається приймаючим Клубом), а також
 які мають активний гандикапWHShttp://www.ukrgolf.org/gandikapi/gandikapi_gravciv
Примітка: Турнірний Комітет залишає за собою право, щодо зміни гандикапуWHS гравця, якщо заявлене значення гандикапу викликає
підозру в його актуальності, або ж він був поданий з помилкою під час реєстрації.
Примітка:допускгравців,якінемаютьпідтвердженого гандикапу WHS,розглядаєтьсяТурнірнимКомітетомв індивідуальному порядку
післядати закінченняподачі заявок.
b. Гандикапові групи та вікові категорії:
 Командний залік:
гандикап гравців Команди обмежений значенням26,0
 Індивідуальний залік:
гандикапи гравців обмежені значенням 26,0
c. Гравці повинні відповідативимогамстатусуаматора.
d. Гравці, якінедосягли18роківстаном на 00:00 годин02липня 2021 року, допускаютьсядоучастів Чемпіонаті на загальних умовах, лише
при наявності завчасно наданого до Турнірного комітету письмового дозволу відбатьків (або законнихопікунів), 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 Комітетуперед початком Чемпіонату, тоді такий гравецьНЕ допускаються до гри, а
також не можепретендувати на отримання будь-яких нагород, які розігруються в рамках змагання.
e. ГравціPRO:
 берутьучастьу Чемпіонаті вокремому грос заліку.
 використання гольф-карів (та інших засобів для особистого пересування по гольф-полю) – заборонено.
 назагальних підставах берутьучастьв розіграшіLongest Drive іNearesttothePin.
f. Гравціаматори:
 використання гольф-карів (та інших засобів для особистого пересування по гольф-полю)– заборонено.
 які користуються гольф-карами без медичного показання, беруть участь в Чемпіонаті поза загального заліку, але при цьому
на загальних підставах беруть участь в номінаціях з урахуванням гандикапу(додатковий залік)та в розіграші Longest DriveіNearesttothePin;
 НЕЄГРОМАДЯНАМИУКРАЇНИале мають дійсну акредитацію в ВФГ або ж вони надали належнооформлені документи,
що засвідчують їх гандикап WHS(наприклад, сертифікат виданий відповідальним національним органом):
якщо формують ОКРЕМІ Команди (не змішані), тоді вони беруть участь в Чемпіонаті на загальних підставах в
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номінаціях з приставкою «Відкритий (Open…) …»
на загальних підставах берутьучасть урозіграшіномінацій з урахуванням гандикапу(додатковий залік), а також
на загальних підставахберутьучастьв розіграші призів у номінаціяхLongest Drive і Nearest to the Pin.
Примітка: в іншому випадку, гравці аматори не громадяни України, беруть участь у змаганні поза будь-якого заліку.
g. Змішані команди (громадяни різних країн), які складають з чоловіків або з жінок:
 беруть участь в Чемпіонаті на загальних підставах в номінаціях з приставкою«Відкритий (Open…) …»
 на загальних підставах беруть участь у розіграшіномінацій з урахуванням гандикапу (додатковий залік), а також
 на загальних підставах беруть участь в розіграші призів у номінаціях Longest Drive і Nearest to the Pin.
h. Змішані команди, які складаються з чоловіків та жінок:
 на загальних підставах беруть участь у розіграшіномінацій з урахуванням гандикапу (додатковий залік), а також
 на загальних підставах беруть участь в розіграші призів у номінаціях Longest Drive і Nearest to the Pin.
i. Гандикапигравцівкорегуються після закінчення кожного раунду.
j. Кожнийгравецьзобов'язанийзнатизначення свого ігрового гандикапу.
k. Гравці-аматориможуть, за бажанням, прийняти участь в окремому «Gross» заліку для гравців-PRO, при умові:
 Старт у групах, які зазначені в пункті 1.1.f,
 При подачі заявки!!!:
Офіційно відмовитись від отримання призів та винагород у вигляді грошей;
Офіційно звернутись та узгодити дане рішення з Президентом PGA Україна.
Примітка: Не приймають участь в будь-якому основному заліку для гравців аматорів.
1.3. Кількість учасників
Максимально допустимакількістьучасників – 120(до 60-ти Команд).
Команди допускаються доучастіузмаганняхвідповідно часуподачі заявок.
1.4. Заміни / Послідовність старту / Клубні команди
a. Якщо потрібна ЗАМІНА в Команді:
 Капітан Команди повинен проінформовати Турнірний Комітет, не менше ніж за 2 години до початку раунду. Заміна
дозволена з будь-якої причини.
 ВАЖЛИВО, щоб гравець, який виходить на заміну, не виступав за іншу Команду у попередніх раундах Чемпіонату та мав
відповідну стать і національність.
b. Турнірний Комітет буде прикладати максимум зусиль, щоб гравці однієї Команди стартували у групах, що йдуть одна за одною.
Капітан Команди може повідомити Турнірний Комітетпро необхідну послідовність виходу гравців його Команди не пізніше 18:00 дня, що
передує регламентованому раунду, інакше послідовність визначається Турнірним Комітетом.
c. Команди, що беруть участь у Чемпіонаті, отримують КЛУБНИЙ СТАТУС, якщо виконана умова, де кожний член Команди є дійсним
членом Клуба, який він представляє станом на 1 квітня поточного року:
 можливість користуватися гольф-майданчиками Клубу протягом сезону визнається Федерацією як членство.
 документом, що підтверджує членство, є лист вільної форми за підписом офіційної особи Клубу.
 якщо гравець є членом декількох Клубів, тоді він може вибрати один Клуб, який буде представляти в поточному сезоні.
 кожний член Команди має активний гандикап.
 Команда формується або жінки, або чоловіки.
1.5. Відсів
a. Турнірний Комітет вправі провести відсів по результатам першого та другого турнірного дня.
b. До груп відсіву потрапляють гравці:
 які показують низький темп гри.
 які зіграли 210 ударів грос і більше.
 які не претендують на призові місця в жодній із номінацій.
c. З гравців, які потрапили до відсіву, формуються окремі Стартові групи, які можуть бути допущенні до старту після основної групи
(стартувати за лідерами).
1.6. Порада (Примітка до Правила 8-1)
Кожна команда може призначити Радника Команди, і при цьому він може бути:
a. Капітаном Команди (грає у складі цієї команди), який є аматором.
b. Капітаном Команди (не грає у складі цієї команди) або будь-якою іншою особою, яка може бути чи не бути гравцем-PRO.
Призначений Радник Команди повинен бути представлений Турнірному Комітету до старту Чемпіонаті і може бути замінений між
раундами за погодженням з Турнірним Комітетом.
c. Раднику дозволено:
 слідувати за групою в якій грають гравці його 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.
d. Раднику 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 йогоКоманди.
 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.
1.7. Дискваліфікація
a. Штраф у вигляді дискваліфікації за порушення Правил Гольфу, Місцевих Правил або Умов застосовується тільки до того раунду, під
час якого сталася подія, де штрафом являється – дискваліфікація.
b. Штраф у вигляді дискваліфікації за порушення Стандартів і Кодексу поведінки (не важливо це один із членів Команди або Команда у
повному складі), Турнірний Комітет негайно приймає рішення, щодо ДИСКВАЛІФІКАЦІЇ КОМАНДИ у повному складі. Така Команда,
автоматично, займає останню позицію у підсумковому протоколі Чемпіонату.
1.8. Вирішення однакових результатів
1.8.1. Командні результати: вважається, що
a. Наявність третього гравця у Команді надаєперевагу над Командою із двох гравців.
b. Наявність Капітана Команди надає перевагу над Командою без Капітана Команди.
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c. Наявність Радника Команди надає перевагу над Командою без Радника Команди.
1.8.2. Індивідуальні результати:
a. Якщо після останнього раунду виявиться рівністьрезультатівв індивідуальному заліку серед гравців, які претендують наперше місце
«в форматі гри на рахунок ударів», тоді для вирішення питання «хто саме зайняв перше місце», гравцям пропонується перегравання, яке
проводиться починаючи з лунки №1(або з тої лунки, яка буде доступна для старту) гольф-поля де проходило змагання.
b. Перегравання проводиться у форматі гри на рахунок ударів без урахування гандикапу до першої програної лунки одним (або поки не
залишиться один переможець, якщо гравців більше ніж двоє) із гравців.
c. Якщо один із гравців відмовляється від перегравання, тоді вважається, що він програв перегравання і посів місце, яке є нижчим.
d. Якщо всі гравці відмолюються від перегравання, тоді вважається, що місця розподіляютьсявідповідно алгоритму підрахунку
результату ЄСОГ DataGolf.
e. Якщо подібна рівність присутня набудь-якій іншійпозиціїпідсумковогопротоколута у будь-якій іншій групі, місця розподіляються
відповідноалгоритму підрахункурезультатів ЄСОГ DataGolf.
Примітка: Турнірний Комітет вправі прийняти рішення, щодо вирішеннярівних результатів шляхом жеребкування або будь-яким іншим зручним
способом.
1.9. Протокол змагань/Змагання завершено
Вважається щозмагання завершене,колипідсумковий протоколрозміщено насайті ВФГ.
Будь-якірозбіжностітасуперечливіпитання(в
тому
числі
зПравилГольфу)повиннібутинаправленіна
розгляд
доТурнірного
Комітетунепізнішеніж за 20хвилинпісля закінчення грив деньзмагань.
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».
1.10.
Антидопінг
Кожний учасник змаганняпідлягаєсуворому дотриманнюантидопінговихнорм,встановлених МіжнародноюФедерацієюГольфу(IGF).
Гравці,якіприймають
будь-якімедикаментиісумніваютьсявїх
відповідності
даним
вимогам,повиннізвернутисязарекомендаціямидоофісуВФГ,НЕПІЗНІШЕніжза30ДНІВДОПОЧАТКУЗМАГАННЯ.
2.

КОМІТЕТ
2.1. Склад
ТурнірнийКомітетвідповідаєза спортивніаспектиімаєправовноситизмінидо цихУмов.
До складуТурнірного Комітетувходять:
Координатор
– Марина Дяченко
Головний суддя
–МиколаПроскурка
Помічникголовного судді
–Артем Варюхно
Помічникголовного судді
– уточнюється
Стартер
–представник гольф клубу
Маршал
–представник гольф клубу
2.2. Скасування, зміна терміну проведення змагань, рішення
Турнірний Комітетмає право:
 зменшити кількість
 скасуватираунд
 призупинитиабоперенестигру напізнішийтермін
 скасуватизмагання
 прийняти будь-яке інше рішення.
2.3. Втручання
Будь-які втручання в роботу Турнірного Комітету, наприклад,
 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.
Особам, до яких застосований даний вий вид покарання, заборонено перебувати на гольф-полі та під час церемонії нагородження.
3.

ЗАЯВКИ ТА ОПЛАТА
3.1. Заявки на участь
a. Заявки научасть приймаються до15:00 29червня 2021року.
b. Заявки, які подані після вказаного терміну, розгадаються Турнірним Комітетом в окремому порядку.
Примітка: Турнірний Комітет має право відмовити такому гравцеві (Команді) та не допустити його до участі в змаганні.
c. ЗаявкаподаєтьсяшляхомзаповненняформинаофіційномусайтіВФГ, запосиланням: http://www.ukrgolf.org/tournament
3.2. Оплата
 4500 грн
– за 3 турнірні дня.
 1000 грн
– тренувальний раунд 01 липня 2021 року (при умові – 100% сплати усіх турнірних внесків).
 Без оплати
–для Членів ГКГ, РР+, International, CarteBlanche.
 «- 50 %»
– для власників Chamberlain, MC 36.
 «-75 %»
– для учасників АТО.
 2000 грн
– для інших гравців.
 1250 грн.
– для гостей на 04.07
4.

РЕЗУЛЬТАТИ
4.1. Призи та отримані титулу
КОМАНДНИЙ ЗАЛІК
ВІДКРИТА ПЕРШІСТЬ
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на рахунок ударів без урахування гандикапу
Аматори
- команди чоловіків
- команди жінок

на рахунокочків Stableford Net з урахуванням
гандикапу
Аматори
- команди чоловіків
- команди жінок
- змішані команди
Окремий залік для гравці PRO
на рахунок ударів без урахування гандикапу
PRO
- команди чоловіків
- команди жінок

- «без» урахування гандикапу WHS
- окремий залік серед чоловіків і серед жінок
- відзначаються Команди, які посіли 1, 2 та 3 місце
- Команда, яка посядуть 1-е місце чоловіки окремо/жінки окремо– отримає титул:
«Команда Переможець Відкритого Командного Чемпіонату України з гольфу 2021 року
серед чоловіків /жінок»
- «з» урахування гандикапу WHS
- окремий залік серед чоловіків і жінок та змішаних команд
- відзначаються Команди, які посіли 1, 2 та 3 місце
- Команда, яка посядуть 1-е місце– отримає титул:
«Команда Переможець Відкритого Командного Чемпіонату України з гольфу 2021 року у
форматі Stableford Net»
- «без» урахування гандикапу WHS
- окремий залік серед чоловіків і серед жінок
- відзначаються Команди, які посіли 1 місце (окремо жінки та чоловіки)
- Команда, яка посядуть 1-е місце чоловіки окремо/жінки окремо– отримає титул:
«Команда Переможець Відкритого Командного Чемпіонату України з гольфу серед
професіоналів 2021 року чоловіки /жінки»

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАЛІК
НАЦІОНАЛЬНА ПЕРШІСТЬ
на рахунок ударів без урахування гандикапу
Аматори
- чоловіки
- жінки

- «без» урахування гандикапу WHS
- окремий залік серед чоловіків і серед жінок
- відзначаються гравці, які посіли 1, 2 та 3 місце

ДОДАТКОВІ НОМІНАЦІЇ
Longest Drive і Nearest to the Pin
Аматори і PRO
- чоловіки
- жінки
на рахунок очків Stableford Net з урахуванням
гандикапу
(СІМЕЙНИЙ ЗАЛІК)
Аматори
- чоловіки
- жінки
Найкращий результат у форматі гри на рахунок
ударів без урахування гандикапу «BestGross»
Аматори і PRO
- чоловіки
- жінки

- окремо серед чоловіків
- окремо серед жінок
- переможці отримують цінні подарунки
- «з»урахування гандикапу WHS
- загальний заліксеред чоловіків і жінок
- відповідно довимог пункту1.2 данихУмов
- відзначаються «сім’ї» які посіли 1місце (цінні подарунки)
- до участі долучаються «представники однієї сім’ї», де у залік іде два найкращі
результати сім’ї, які були показані за три турнірні дні
- загальний залік серед чоловіків та жінок в усіх гандикапових групах та вікових
категоріях
- цінний подарунок

Примітка: остаточнакількість номінацій та титуліввизначається фактичною наявністю призів і подарунків відспонсорів в день проведення
церемонії нагородження.
4.2. Для гравців - громадян України
Окрім гравців PRO
4.2.1. Національні титули, медалі та дипломи:
 найкращі три гравці України серед жінок у номінації грос – медалі та дипломи єдиного державного зразку.
 найкращі три гравці України серед чоловіків у номінації грос – медалі та дипломи єдиного державного зразку.
4.2.2. Спортивні звання і розряди:
Відповідно до вимог та нормативів Міністерства молоді та спорту України, гравець, який посяде:
 1 місце = «Майстер спорту України», мінімальний вік 14 років станом на 01 січня поточного року проведення Чемпіонату.
 2-3 місця =«Кандидата у майстри спорту України».
 4-6 місця – «I розряд».
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 гандикапівWHS (перерахунокгандикапів)
Результати залікових раундів, які зіграні з виконанням гандикапових умов, єкваліфікаційними зточки зорусистемигандикапівWHS.
5.

РИЗИКИУЧАСНИКІВ
a. Всі учасники Чемпіонату усвідомлюють, що існують певні ризики, пов’язані з грою в гольф.
b. Кожний гравець приймає на себевсювідповідальність забудь-які можливі дії та їх наслідки. Це також стосується батьків (законних
опікунів) гравців вказаних у п.1.2.d.
c. Будь-які заявки, довідки, дозволи, рекомендації або за потреби інші документи, повинні бути передані до Турнірного Комітету до
закінчення реєстрації.
d. Гравцям «рекомендовано» до початкуЧемпіонату надатидо Турнірного Комітетумедичні довідки, в якихзазначено, що
гравцевідозволено гратиугольф та прийматиучастьуЧемпіонаті, атакож обов’язково перелічити надані(чирекомендовані)обмеження від лікаря.
e. Вважається, що кожний гравець,погоджується виконувати вимоги «Стандартів та Кодексу поведінки».

Генеральний секретар
Всеукраїнська Федерація Гольфу
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В.П. Пилипенко
____________________________________________________________
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