СТАНДАРТИ ТА КОДЕКС ПОВЕДІНКИ
Дані стандарти набувають чинності з 1 січня 2019 року

1. Застосування
Зазначені стандарти поведінки повинні виконуватись гравцями на змаганнях (раундах) з
гольфу, які проводяться на території України та в інших країнах:
- які організовані або підтримуються Всеукраїнською Федерацією Гольфу;
- на рейтингових змаганнях;
- під час кваліфікаційних змагань;
- на тренувальних (РДД) раундах;
- на всіх інших змаганнях (раундах), які проводяться на Клубному рівні.
2. Призначення
Дані стандарти поведінки розроблені Спортивним Комітетом ВФГ і мають на меті об’єднати
гольфістів аматорів та професіоналів навколо Олімпійського виду спорту - ГОЛЬФ, а також
його популяризації та розвитку в Україні та світі.
3. Виконання
Реєстрація гравця на змагання (раунди), що зазначені в п.1, підтверджує, що гравець
ознайомлений з даними стандартами поведінки та погоджується виконувати їх з моменту
реєстрації.
4. Основні вимоги до гравців та їх кедді
a.
-

b.
-

Стандарти поведінки:
дотримуватись усіх Правил гольфу;
бути чесним в усіх аспектах гри;
відповідати за свої дії на гольф-полі;
не відволікати інших гравців розмовами, криками, сторонніми шумами, телефонними
дзвінками тощо;
не створювати навмисні перешкоди іншим гравцям під час гри або їх пересування,
не використовувати лайку та нецензурні висловлювання;
не завдавати навмисного психологічного тиску на гравців, кедді, глядачів або суддів,
відмовитись від емоційних або зухвалих вчинків, таких як кидання ключок та іншого
обладнання, нанесення ударів по гольф-полю або спорядженню (наприклад, ключкою
або ногою);
не влаштовувати будь-які бійки, насильство та інше;
сповіщати Турнірний Комітет про порушення, які були зроблені іншими гравцями
Повага:
грати у швидкому темпі;
бути ввічливими та чемними;
дотримуватись норм щодо дресс-коду, які визначені у Місцевих правилах Клубу;
не наражати інших гравців, кедді, глядачів, суддів, гостей, працівників клубу на
небезпеку;
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-

c.
-

не ображати інших гравців, кедді, глядачів, суддів, гостей, працівників клубу за
релігійною, расовою, національною, гендерною, політичною та віковою ознаками;
не ображати інших гравців, кедді, глядачів, суддів, гостей, працівників клубу з
обмеженими можливостями;
не ігнорувати зауваження, вказівки, розпорядження, рішення, які були прийняті членами
Турнірного Комітету.
Догляд за гольф-полем:
повертати на місце шматки трави вибитих дівотів;
розрівнювати належним чином покриття бункерів після виконання удару;
усувати сліди від падіння м'ячів на паттінг-гріні;
не кидати та не залишати за собою сміття на гольф-полі, тренувальних майданчиках, на
інших об’єктах клубу;
не заїжджати гольф-карами, іншими засобами для пересування по гольф-полю, візками
на майданчики з зонами-ті, паттінг-гріни, бункери, у рафи, квіткові газони та кущі;
не завдавати гольф-полю надмірних пошкоджень.

5. Серйозні порушення:
- навмисне пошкодження будь-яких ділянок та елементів паттінг-гріна;
- навмисне переміщення маркування гольф-поля, що змінює його форму і структуру;
- кидання будь-чого в напрямку іншого гравця, кедді, глядача, суддю або працівника
клубу;
- навмисне відволікання інших гравців під час удару;
- видалення вільних перешкод або рухомих перешкод з наміром переставити їх,
створюючи для інших гравців невигідні умови;
- постійна відмова гравцем піднімати м’яч, який знаходиться у спокої та заважає іншим
грати;
- навмисна гра, яка наражає на небезпеку будь-кого із присутніх на гольф-полі або
суміжних об’єктах;
- навмисна гра поза Правилами, яка надає перевагу, не дивлячись на те що за це гравець
отримає штраф;
- використання лайки та нецензурних висловлювань по відношенню до гравців, кедді,
глядачів, суддів або працівників клубу;
- бійка та насильство;
- прояви расизму, ейджизму тощо;
- використання гандикапу, який надає перевагу;
- запис результату в рахункову карту, який не відповідає дійсності.
6. Додаткові обмеження та рекомендації.
- гравцям аматорам, під час змагання, заборонено мати кедді, які є професійними
гравцями, якщо це спеціально не дозволено регламентом або умовами даного змагання;
- гравцям у віковій групі до 16 років включно, рекомендовано грати з кедді;
- гравці у віковій групі до 16 років включно, на тренувальних майданчиках та гольф-полі,
повинні бути під наглядом дорослих (батьків, законних опікунів або уповноважених
осіб);
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членам сімей гравців або кедді, гостям, глядачам, охоронцям або особистим помічникам,
якщо вони не зареєстровані, як кедді, заборонено пересуватись по основним зонам
гольф-поля, окрім спеціальних доріжок, які є піщаними, бетонними, асфальтованими або
із бруківки.

7. Штрафи.
За порушення вимог щодо дотримання «Стандартів та Кодексу поведінки» гравцем, крім того,
якщо таке порушення здійснено кедді гравця, також на гравця, Турнірний Комітет накладає
наступні штрафи – «за дії, що суперечать духу гри».
За перше порушення – попередження
За друге порушення – один штрафний удар
За третє порушення – основний штраф
За четверте або серйозне порушення – дискваліфікація «за дії, що суперечать духу гри».
8. Дискваліфікація.
a. Якщо до гравця було застосовано штраф у вигляді дискваліфікації «за дії, що суперечать
духу гри», під час одного з раундів кількаденного змагання:
- гравцю заборонено перебувати в межах гольф-поля і він повинен негайно покинути його,
одразу після застосування такого штрафу;
- гравцю заборонено брати участь у наступному раунді змагання;
- гравцю заборонено перебувати на урочистій церемонії нагородження переможців.
b. Якщо такий штраф було застосовано під час одноденного змагання:
- гравцю заборонено перебувати в межах гольф-поля і він повинен негайно покинути його,
одразу після застосування такого штрафу;
- гравцю заборонено перебувати на урочистій церемонії нагородження переможців.
c. За кожномим фактом накладання штрафу у вигляді дискваліфікації «за дії, що суперечать
духу гри», Спортивним Комітетом ВФГ виноситься дисциплінарне рішення, що може:
- позбавити гравця можливості брати участь у будь-яких змаганнях з гольфу на території
України;
- заборонити гравцеві будь-яку гру на сертифікованих гольф-полях;
- заборонити гравцеві використовувати будь-які майданчики та об’єкти, які призначені
для тренування;
- призупинити дію гандикапу ЄГА.
d. Усі обмеження можуть бути накладені на строк від одного місяця до року.
e. У разі якщо такий штраф було застосовано до гравця два і більше разів упродовж одного
року (12 місяців), зазначені обмеження можуть бути накладені довічно.

9. Порядок застосування та оскарження штрафів.
- штраф у вигляді попередження може бути призначений також під час тренувального
(РДД) раунду;
- у разі, якщо порушення сталося між двома лунками штраф застосовується тільки щодо
завершеної лунки;
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штрафи, отримані під час раунду, накопичуються до завершення змагання;
гравець не може бути оштрафований «за повторне порушення», якщо йому не було
повідомлено про попереднє порушення членами Турнірного Комітету;
штрафи за друге і подальші порушення застосовуються, навіть якщо це порушення за
своєю суттю повністю відрізняється від порушення, що призвело до першого штрафу;
гравець особисто відповідає за порушення вимог «Стандартів та Кодексу поведінки»
своїм кедді;
штрафи, які накладені на гравця за порушення вимог «Стандартів та Кодексу
поведінки», не підлягають оскарженню, за винятком штрафу у вигляді дискваліфікації,
для оскарження штрафу у вигляді дискваліфікації гравцю необхідно особисто
звернутись до «Спортивного Комітету» ВФГ, надіславши листа на електронну пошту
info@ukrgolf.org.
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