Кубок України з гольфу 2017
Фінал

1.

Загальні положення
1.1. Формат гри

23-24 вересня
Україна, м. Харків
Superior Golf Club

Умови змагань

Фінал проводиться на 36 лунках, у 2 ігрові раунди, у форматі гри на рахунок ударів, згідно з Правилами гольфу,
затвердженими R&A Rules Limited, Місцевими правилами, Регламентом та даними Умовами.
a) Чоловіки стартують з білих ті, жінки - з синіх.
b) Старт послідовний, T1/T10, в усі дні о 09:00, згідно стартового протоколу.
c) П’ятниця, 22 вересня:
тренувальний день;
d) Субота, 23 вересня:
1ий раунд, 18 лунок, формування груп та послідовність старту
визначається Турнірним комітетом;
e) Неділя, 24 вересня:
2ий раунд, 18 лунок, послідовність старту відповідно
сумі результатів грос 1гораунду, найкращі замикають.
1.2. Вимоги до учасників
a) Заявки на участь приймаються від всіх гравців (чоловіків та жінок), які:
мають підтверджений гандикап EGA (далі за текстом, при вживанні терміну «гандикап» мається
на увазі лише гандикап EGA);
які спроможні підтримувати темп гри, визначений приймаючим Клубом,
значення гандикапу гравця не повинно перевищувати 36.
Примітка: допуск гравців, які не мають підтвердженого гандикапу EGA, розглядається Турнірним
комітетом в індивідуальному порядку після дати закінчення подачі заявок.
Гравці молодших вікових категорій, які не досягли 18 років до 1 січня поточного року, допускаються до
участі рішенням Турнірного комітету, за умови письмового дозволу батьків (законних опікунів). Таким
чином допущені гравці, беруть участь у турнірі на загальних підставах.
c) Гравці повинні відповідати вимогам статусу аматора, які викладені і затверджені R&A Rules Limited.
d) Гравці-професіонали, гравці, що не відповідають вимогам статусу аматора, а також гравці, що
користуються машинками для гольфу без медичного показання, беруть участь поза загального заліку; при
цьому на загальних підставах беруть участь в номінаціях з урахуванням гандикапу та в розіграші Longest
Drive та Closest to the Pin;
e) Гравці-аматори, які не є громадянами України, беруть участь в етапах Кубка України на загальних
підставах; але при цьому не беруть участь у розподілі кубкових очок, тобто грають поза загального заліку
Кубка України.
b)

1.3. Гандикапи учасників
a) З метою визначення результатів у номінаціях з урахуванням гандикапу застосовується підтверджений
гандикап
EGA
(гравці,
які
мають
дійсну
акредитацію
у
системі
гандикапів
EGA
http://www.ukrgolf.org/?p=69).
b) Гравці, які допущені Турнірним Комітетом без підтвердженого гандикапу EGA, на загальних підставах
беруть участь у номінаціях грос, в розіграшах Longest Drive та Closest to the Pin, але поза заліку приймають
участь у номінаціях з урахуванням гандикапів. Зіграні таким чином раунди є кваліфікаційними та
враховуються для надання початкових гандикапів EGA.
c) Верхні значення гандикапів обмежуються числом 36.
d) Гандикапи гравців перераховуються після кожного залікового раунду.

e) Кожен гравець зобов'язаний знати значення свого гандикапу. Це відповідальність гравця вказати в
рахунковій картці достовірне, значення свого гандикапу, яке не викликає сумнівів.
Визначені таким чином гандикапи використовується для всіх цілей даного змагання.
a. Кількість учасників
Максимально допустима кількість учасників - 120. Гравці допускаються до участі у змаганнях згідно часу
подачі заявок.
b. Голівки драйверів / Дозволені м’ячі
Чинне тлумачення умов із Додатку IІ Розділ 4 Правил гольфу відповідно переліку дозволених голівок драйверів
(с. 211, редакція R&A), переліку дозволених м’ячів для гольфу Додаток ІІІ Правил гольфу (с. 219, редакція
R&A).
c. Кеді
Учасникам заборонено використовувати гравців професіоналів у ролі кеді. Чинне тлумачення умов із Додатку I
Частини В Правил гольфу відповідно використання кеді (с. 194, редакція R&A). Згідно вимог Місцевих Правил
Клубу, гравці у віці до 18 років, під час гри на полі повинні мати кеді.
d. Зупинка гри внаслідок небезпечної ситуації (Примітка до Правила 6-8b)
Чинне тлумачення умов з Додатку I Розділ 4 Правил гольфу (с. 195, редакція R&A).
Примітка: сигналом зупинки гри у випадку небезпечної ситуації є один тривалий гудок сирени; сигналом для
всіх інших зупинок гри виступають три коротких послідовних гудки сирени; в будь-якому випадку, сигналом
відновлення гри, будуть два коротких гудки сирени.
e. Пересування по ігровому полю
Гравці не можуть використовувати ніякі засоби пересування (машинки для гольфу) протягом регламентованого
раунду, якщо це спеціально не дозволено Турнірним комітетом.
Чинне тлумачення умов із Додатку I Розділ 8 Правил гольфу, щодо пересування по ігровому полю (с. 198,
редакція R&A).
f. Темп гри (Примітка 2 до Правила 6-7)
За відсутності пом'якшуючих обставин, до гравців застосовується облік часу виконання ударів.
Дозволений час гри кожної лунки і час регламентованого раунду в цілому, визначаються Комітетом і
публікуються на офіційній дошці оголошень у вигляді хронометражу.
Група опиняється поза позицією, коли відставання від попередньої перевищує стартовий інтервал.
З моменту застосування до групи обліку часу, гравцеві, який витратив більше 40 секунд на виконання удару,
зараховується перевищення часу. 10 додаткових секунд дається гравцеві, який першим із групи виконує удар з ті
на лунці пар-3, наближуючий удар, чіп або пат.
Одержані штрафи діють до кінця регламентованого раунду, навіть якщо група згодом подолала відставання і
повернулася до графіку.
Штраф за порушення Умов:
Перше перевищення часу:
попередження;
Друге перевищення часу:
один штрафний удар;
Третє перевищення часу:
два штрафних удари;
Четверте перевищення часу:
дискваліфікація.
g. Вирішення однакових результатів
Рівні результати етапу Кубку вирішуються шляхом порівняння результатів на фінальних 18, 9, 6, 3 лунках.
Якщо рівність зберігається, то застосовується порівняння індивідуальних результатів 36 лунок, до першої
відмінності, в зворотному порядку.
Примітка: при повному збігу результатів, Комітет вправі дозволити рівність шляхом жеребкування.
b) У разі рівних результатів за перше місце в загальному заліку Кубку України, тобто у разі рівної кількості
кубкових очок за сумою трьох раундів, для визначення переможця проводиться перегравання до першої
виграної лунки.
a)

h.

Повернення рахункових карток
Гравці зобов’язані повернути свої рахункові картки, відповідно до Правила 6-6b, у місці, визначеному
Комітетом, як суддівський офіс. Рахункова картка вважається повернутою, коли гравець покинув суддівський
офіс.

i.

Протокол змагань / Змагання завершено
Результати змагань є офіційно оголошеними, а змагання завершеними, коли підсумковий протокол вивішено на
офіційну дошку оголошень. Будь-які розбіжності та суперечливі питання з Правил Гольфу повинні бути
направлені на розгляд Комітету до закінчення гри у фінальний день або не пізніше 15 хвилин після закінчення
гри в попередні дні змагань.

j.

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.

f) Комітет
a. Склад
Турнірний комітет відповідає за спортивні аспекти змагання і має право вносити зміни до цих Умов. Комітет
може призначати суддів з правом прийняття остаточного рішення. До складу Комітету входять:
Головний суддя: Микола Проскурка
Секретар: Альона Терещук
Маршал: Ярослав Коваль
b. 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.
g) Заявки та оплата
1.1. Заявки на участь
a) Заявки на участь в турнірі приймаються до 15:00, п’ятниця, 22 вересня 2017 року.
b) Заявку на участь можна на офіційному сайті Федерації за посиланням http://www.ukrgolf.org/?p=1741;
1.2. Оплата
a) 1700 грн для неакредитованих гравців, з них 500 грн організаційний збір;
1500 грн - для акредитованих гравців, з них 500 грн організаційний збір;
1000 грн - для акредитованих юніорів, з них 500 грн організаційний збір;
1100 грн - для неакредитованих юніорів, з них 500 грн організаційний збір;
500 грн - тренувальний раунд;
*вартість включає: 2 залікових раунди, драйвінг-рейндж, дипломи, кубки, організаційний збір.
b) Кеді, візки дозволені Комітетом: оренда обладнання - згідно прейскуранту приймаючого клубу.
h) Результати
a. Підрахунок кубкових очок у загальному заліку Кубку України
В рамках Кубку України проходять відбіркові етапи, на яких гравці отримують кубкові очки, плюс фінал, де
розігрується подвійна кількість кубкових очок.
У кожному відбірковому етапі за перші 10 місць в індивідуальному заліку, грос, чоловіки та жінки,
нараховуються кубкові очки: 10 очок за 1 місце, 9 очок за 2 місце і т.д., завершуючи 1 очком за 10 місце.
У фіналі за перші 20 місць в індивідуальному заліку, грос, чоловіки та жінки, нараховуються кубкові
очки: 20 очок за 1 місце, 19 очок за 2 місце і т.д., завершуючи 1 очком за 20 місце.
У загальний залік Кубку йдуть нараховані кубкові очки тільки одного, кращого, відбіркового етапу
плюс кубкові очки фіналу.
За кожен виграний відбірковий етап, починаючи з другої перемоги, передбачено нарахування одного
додаткового бонусного кубкового очка.
Чим більша кількість набраних кубкових очок, тим вище підсумкове місце в загальному заліку Кубку
України.
b. Титул (для гравців – громадян України)
Переможцями серед жінок та чоловіків за підсумками відбіркових етапів та фіналу присвоюються титули
Володарі Кубку України з гольфу 2017 серед жінок та чоловіків відповідно, и вручаються перехідні Кубки, з
наступним нанесенням імен переможців.
c. Спортивні звання та розряди (для гравців – громадян України)
Згідно з нормативами, опублікованими на офіційному сайті Федерації (www.ukrgolf.org) в розділі Спорт
передбачені наступні номінації за підсумками загального заліку Кубку України:
a) 1 місце – звання Майстра спорту України, мінімальний вік - 16 років на 01 січня поточного року
проведення турніру;
b) 2-3 місця – звання Кандидата у майстри спорту України;
c) 4-6 місця – I розряд.
Примітка: необхідною умовою присвоєння спортивного звання або розряду являється виконання спортсменом
мінімального нормативу +18 ударів вище пара («богі»-результат) в одному із залікових раундів Кубку України.
d. Призи
Виділяють наступні номінації:
a) Загальна номінація – сума кубкових очок відбіркового етапу та фіналу в загальному заліку Кубку.

b) Номінація грос – без урахування гандикапу, за результатами двох залікових раундів фіналу.
c) Номінація нетто – з урахуванням гандикапу, за результатами двох залікових раундів фіналу.
d) Longest Drive и Closest to the Pin, показані в заключному раунді фіналу.
Примітка: остаточна кількість номінантів визначається фактичною наявністю призів і подарунків від спонсорів
в день проведення церемонії нагородження.
e. Система гандикапів ЕГА (перерахунок гандикапів)
Результати залікових раундів, які зіграні з виконанням гандикапових умов, є кваліфікаційними з точки зору
системи гандикапів EGA.
i) Ризики учасників
Всі учасники усвідомлюють, що існують певні ризики, пов’язані з грою в гольф, і приймають на себе всю
відповідальність за можливі наслідки.
Турнірний Комітет
вересень 2017 (v20170920)

