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Рекомендації та обмеження на проведення Раундів Загальної Гри (РЗГ) 

 

 

1. Рекомендації. 

Спортивний комітет ВФГ рекомендує гравцям приймати участь у турнірах, які мають статус 

кваліфікаційних раундів, а також вводить в дію правило, яке накладає обмеження на кількість зіграних 

РЗГ одним гравцем впродовж календарного року: 

Гравець може грати та подавати дані до обраного гандикапового комітету про необмежену 

кількість РЗГ, зіграних ним на сертифікованих гольф-полях, при цьому гравцям рекомендовано грати 

не більше 3 (трьох) таких раундів продовж місяця (мається на увазі календарний місяць) та не більше 

10 (десяти) РЗГ на рік (мається на увазі календарний рік). 

Якщо, за останні 3 (три) РЗГ, зіграних один за одним без перерви у часі не більше ніж в 2 (два) 

місяці, гравець не знижує свій гандикап, тоді до даного гравця застосовується «обмеження», яке діє 

продовж наступних 180 днів. В цей період РЗГ для даного гравця не будуть враховані. 

Примітка: Дані обмеження не будуть застосовані до гравців з гандикапом більшим ніж 28. 

 

2. Можливі грубі порушення та їх наслідки. 
2.1.  Грубе порушення.  

Вважається, що гравець скоїв грубе порушення, якщо: 

-  приймає участь в турнірах, які мають статус «кваліфікаційних раундів», а результати, 

показані під час такої гри, не передає до гандикапового комітету свого домашнього клубу; 

-  надає недостовірну інформацію до гандикапового комітету свого домашнього клубу, 

коли приймає участь у турнірах/раундах, які мають статус «не кваліфікаційних раундів», а результати, 

показані під час такої гри, передає, як результати РЗГ, або як результати кваліфікаційного раунду; 

- надає недостовірну інформацію до гандикапового комітету свого домашнього клубу, 

коли не приймає участь в будь-якому турнірі/раунді/РЗГ, але передає заповнені рахункові картки; 

- надає до Турнірного комітету будь-якого турніру некоректні/неправдиві відомості, щодо 

значення свого гандикапу WHS; 

- виконує будь-які інші шахрайські маніпуляції зі своїм гандикапом WHS; 

- намагається будь-яким чином вплинути на діяльність членів гандикапового комітету, 

задля отримання шахрайської вигоди стосовно значення свого гандикапу WHS. 

2.2.  Покарання. 

Якщо було виявлено та встановлено факт того, що гравець скоїв грубе/грубі порушення, які 

зазначені у п.2.1 даних Рекомендацій, члени Спортивного Комітету ВФГ приймають рішення по 

кожному факту окремо, щодо можливості застосовування ступеню та рівня покарання.  

Попередження – у разі першого зафіксованого випадку грубого порушення Рекомендацій та 

при умові того, що дані дії були скоєні ненавмисно/випадково. 

Обмеження – у разі повторного зафіксованого випадку грубого порушення Рекомендацій, 

навіть, якщо це скоєно ненавмисно. Такі обмеження можуть діяти від 1-го місяця до 2-х років. Можуть 

накладатися одразу, навіть у разі першого зафіксованого випадку, якщо ці дії були навмисними. 

2.3. Обмеження. 

Відповідно до рівня грубого порушення Рекомендацій, їх кількості та частоти скоєння, 

встановлено наступні види обмежень:    

- результати, які гольфіст показує, під час гри в турнірах/раундах будь-якого рівня  - 

скасовуються; 

- гравець втрачає всі одержані призи/подарунки/нагороди/титули та повинен у термін до 

2-х днів офіційно передати їх, або гравцю, який приймав участь у турнірі і показав наступний 

результат, який зазначений в фінальному протоколі, або повернути їх на адресу Організатора турніру; 

- турнірним комітетам, заборонено допускати до участі в турнірах гравців, що знаходяться 

під «обмеженнями» за грубі порушення Рекомендацій, в основному заліку; 

- якщо, Турнірний комітет приймає рішення про допуск гравця до участі в турнірі, тоді 

гольфіст грає тільки «поза заліком»; 

- гравцям під «обмеженнями» заборонено грати у складі загальних залікових групах і 

вони повинні грати окремо/окремими групами;  

- заборонено приймати участь у розіграші будь-яких додаткових номінацій; 

- на час дії обмеження будь-який турнір/раунд, зіграний таким гравцем не може вважатись 
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кваліфікаційним раундом;  

- на час дії обмеження гравець не зможе отримати гандикаповий сертифікат або 

гандикапову історію. 

Гравець до якого було застосовано обмеження, моє право звернутись до Спортивного комітету 

ВФГ з проханням про скасування або зменшення терміну дії цього обмеження. Таке звернення може 

бути подане до Спортивного комітету, не раніше 21 дня з початку дії такого обмеження.  

Якщо обмеження накладене на термін від 1-го року і більше, воно не може бути скасоване, а 

термін його не може бути зменшений раніш ніж через 6 місяців з дня початку його дії.  

2.4.  Закінчення обмеження.  

Коли термін «обмеження» закінчується, гравець до якого воно було застосовано, повинен: 

- звернутись до Спортивного комітету ВФГ, надіславши листа на адресу 

csport@ukrgolf.org, з проханням надати дозвіл на участь в турнірах/раундах, які є кваліфікаційними 

раундами на загальних засадах; 

- для отримання підтвердженого гандикапу WHS, зіграти не менше 3-х кваліфікаційних 

раундів в офіційних турнірах.   
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