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ВИМОГИ ДО ТЕМПУ ГРИ 
 

Про порядок застосування вимог Правил 

гольфу, щодо темпу гри на турнірах з гольфу, 

які проводяться на території України або за її 

межами 

 

Дані Вимоги вступають в силу з 1 квітня 2020 року і є обов’язковими для виконання усіма 

Організаторами турнірів, Турнірними комітетами та гравцями, які приймають участь у цих 

турнірах.  

 

1. Застосування. 

Дані Вимоги діють під час усіх турнірів/раундів з гольфу, які проводяться на території 

України або за її межами: 

- які організовані або підтримуються Всеукраїнською Федерацією Гольфу,  

- під час проведення рейтингових турнірів,  

- під час проведення кваліфікаційних турнірів, 

- під час проведення тренувальних раундів перед турнірами,  

- під час проведення раундів Загальна гра, 

- під час проведення усіх інших турнірів/раундів, які проводяться на Клубному рівні. 

 

2. Призначення. 

Дані Вимоги розроблені Спортивним Комітетом ВФГ, згідно вимог Правил Гольфу 

затверджених R&A, а також рекомендацій R&A по обліку та контролю темпу гри, часу гри на 

лунці, як для одного гравця, так і для групи з 4-х гравців. Вони мають на меті узагальнити поняття 

темпу гри для кожного з гравців, які беруть участь у турнірі з гольфу, розробити хронометраж для 

кожного гольф-поля, дати роз’яснення, щодо термінів, які використовуються для темпу гри, 

об’єднати гольфістів аматорів та професіоналів навколо Олімпійського виду спорту гольф, а також 

сприяти 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 вимогами та погоджується  виконувати їх з моменту реєстрації.  

Кожен гольф клуб України повинен використовувати данні вимоги, як основні у своєму 

клубі. Доповнення, уточненні або зміни можуть вноситись, але тільки після узгодження їх зі 

Спортивним Комітетом ВФГ. 

 

4. Правило 5 з Правил гольфу, які затверджені R&A.  

У Правилі 5, розділ 5.6, підпункт b Правил гольфу роз’яснено основні вимоги до темпу гри. 

Головна вимога – «Раунд треба грати у належному та швидкому темпі».  

Для загального розуміння гравцями часу, який вони можуть витратити на гру, а також 

стимулювання та забезпечення швидкого темпу гри, Турнірні Комітету приймають Місцеві 

правила, в яких описані вимоги та особливості, щодо темпу гри окремо для кожного конкретного 

турніру.  

Також такі Місцеві правила можуть містити графік темпу гри (п.5.4 даних Вимог) та 

перелік штрафів, які можуть бути накладені на гравця або групу гравців за порушення правил 

темпу гри. 

 

5. Терміни.  

В даному розділі надається тлумачення, щодо термінів, які використовуються для 

визначення різноманітних понять темпу гри, а також використовуються під час формування 

Місцевих правил турніру.  

 

5.1. Темп гри. 
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Цей термін може застосовуватись, як до одного гравця, як до групи гравців, так і до 

турніру в цілому. 

a. Один гравець.  

Поняття формується з часу, який гравець витрачає для: 

- переходу від точки до точки (такими точками можуть бути зони-ті, місця 

знаходження або можливі місця знаходження м’яча, розташування обладнання та ключок, тощо); 

- підготовки та виконання удару по м’ячу; 

- застосування Правил гольфу (Місцевих правил) або отримання суддівського 

рішення; 

- різноманітних вимірювань; 

- дій, які не пов’язані з грою у гольф.  

b. Група гравців. 

Поняття формується з часу, який група витрачає для: 

- переходу від точки до точки (такими точками можуть бути зони-ті, місця 

знаходження або можливі місця знаходження м’яча, розташування обладнання та ключок, тощо); 

- проходження однієї або кількох лунок;  

- проходження всіх лунок гольф-поля у послідовності, яка визначена регламентом 

турніру;  

- очікування наступного удару по м’ячу в групі; 

- застосування Правил гольфу (Місцевих правил) або отримання суддівського 

рішення; 

- дій, які не пов’язані з грою у гольф. 

c. Турнір. 

Поняття включає в себе: 

- час початку турніру при послідовному старті - це є час старту першої групи; 

- час початку турніру при одночасному старті - це є час подачі сигналу загального 

старту; 

- збереження стартового інтервалу між стартом першої та останньої групи при 

проходженні ними всіх лунок гольф-поля у послідовності, яка визначена регламентом турніру; 

- збереження стартового інтервалу, який був на старті першої та останньої групи, до 

гри кожної з цих груп на паттінг-гріні останньої лунки раунду.   

  

5.2.  Стартовий інтервал. 

Це часовий інтервал між групами утворений на старті турніру, який встановлюється 

стартовим протоколом. Стартовий протокол формується окремо для кожного раунду і може мати 

різні стартові інтервали.   

Стартовий інтервал між групами є фіксованим часом і його значення зберігається до 

поки група не завершить гру на останній лунці раунду. Стартовий інтервал діє лише для одного 

раунду, якщо інше не обумовлене Місцевими правилами.  

Поняття Стартовий інтервал може бути застосовано, як проміжок часу між першою та 

другою групою, другою та третьою групою тощо, так і проміжок часу між стартом першої та 

стартом останньою групи, згідно Стартового протоколу. 

 

5.3. Додатковий Стартовий інтервал.  

Такий інтервал може бути застосований лише Турнірним комітетом. Він засовується 

на якийсь визначений час і має за мету врегулювання темпу гри. Однієї з ситуацій застосування 

такого додаткового стартового інтервалу може бути затримка гри, яка виникли на старті.  

 

5.4. Графік темпу гри. 

 Графік темпу гри розробляться Турнірним комітетом та найчастіше має вигляд 

таблиці, яка об’єднує в собі значення: 

- час, який відведений для гри на кожній лунці окремо, для групи із 4-х гравців; 

- час, який відведений для гри на декількох лунках, для групи із 4-х гравців; 

- максимальний час, який відведено на гру в одному раунді, для групи із 4-х гравців; 



  

СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ ВФГ 3 

 

- інколи в Місцевих правилах можуть бути вказані вимоги, які будуть регламентувати 

час, який відводиться Турнірним комітетом гравцю для виконання кожного з ударів. Якщо така 

вимога не визначена окремо для турніру, тоді вважається, що час для виконання кожного удару 

регламентується даними Вимогами. 

 

5.5. Вихід з графіку або поза позицією.  

Це порушення графіку темпу гри. Таке порушення може бути зафіксовано для групи. 

Вважається, що група: 

- яка стартувала першою або після додаткового стартового інтервалу, вийшла з 

графіку, якщо ця група закінчила гру на лунці пізніше часу, вказаного у графіку темпу гри; 

- будь-яка інша група, вийшла з графіку, якщо вона закінчила гру на лунці пізніше 

часу, вказаного у графіку темпу гри, а також відставання від попередньої групи перевищує 

стартовий інтервал.  

Час у 4 (чотири) хвилини, є максимально допустимим часом відставання від графіку 

темпу гри. Якщо такий час зафіксований, тоді до групи, яка показала таке відставання буде 

застосовуватись хронометраж. 

 

5.6. Хронометраж. 

Процедура, яка може бути застосована для гравців або групи, якщо було виявлено 

порушення правил темпу гри. Під час хронометражу контролюється час, який витрачається для 

підготовки та виконання удару. Хронометражист – суддя який виконує процедуру хронометражу.  

 

5.7. Перевищення часу. 

Час, який гравець витрачає на підготовку та виконання удару і цей час перевищує 

дозволений час зазначений в п.6 даних Вимог.  

 

6. Контроль темпу гри.  

6.1. Рекомендації.  

У випадку коли для групи було зафіксовано вихід з графіку, суддя турніру повинен 

повідомити про це кожного з гравців групи. Коли гравці отримують таку інформацію, то 

вважається що вони отримали Перше попередження. Як тільки гравці групи стали 

проінформованими про порушення темпу гри, їм надається можливість «наздогнати» графік темпу 

гри продовж найближчих двох лунок.   

Гравці повинні усвідомлювати, що час витрачений на пошук м’яча, очікування судді, 

погодні умови тощо, можуть бути причинам виходу з графіка, але це зовсім не є підставою для 

недотримання графіку темпу гри.  

Якщо через дві лунки група «не наздогнала» графік темпу гри, суддя починає 

супроводжувати групу та застосовувати хронометраж до кожного гравця групи. Суддя не 

зобов’язаний попереджати про застосування хронометражу.  

Під час застосування хронометражу вважається, що максимальний час, який 

виділяється для підготовки і виконання удару є 40 секунд. Додаткові 10 секунд має гравець, 

котрий першим:  

- виконує удар на лунці par 3;  

- виконує другий удар на лунках par 4 та par 5; 

- виконує третій удар на лунках par 5; 

- виконує перший удар поблизу паттінг-гріна; 

- першим виконує удар на паттінг-гріні.  

 

6.2. Зона-ті.  

Хронометраж розпочинається коли гравець, який має грати першим підійшов до зони-

ті і нічого не заважає йому виконати удар (наприклад: поява людей, тварин та техніки у напрямку, 

який запланований для гри). Після виконання удару першим гравцем хронометраж для другого 

гравця починається через 3 секунди. Такий інтервал витримується і для гри наступних гравців.  
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Гравці повинні усвідомлювати, що час витрачений ними на встановлення м’яча, 

прицілювання, тренувальні махи є часом який враховується у підготовку та виконання удару – 

хронометраж застосовується.     

 

6.3. Основна зона, штрафна зона і бункер.  

Хронометраж розпочинається коли гравець підійшов до свого м’яча, наступила його 

черга грати, гравцю нічого не заважає виконати удар та ніхто з інших гравців його не відволікає.  

Гравці повинні усвідомлювати, що час витрачений ними на вимірювання, 

прицілювання, тренувальні махи є часом який враховується у підготовку та виконання удару – 

хронометраж застосовується.  

Якщо гравцеві необхідно зіграти за будь-яким Правилом, яке вимагає від нього 

використати реліф, або виконати інші дії за Правилом «удар та відстань» або «назад по лінії», тоді 

вважається, що час витрачений на вимірювання, переміщення назад по лінії або повернення до 

місця виконання останнього удару в хронометраж не враховується. Хоча цей час і не враховується 

в хронометраж, гравець може отримати одразу Основний штраф – за гру в неналежному темпі та 

затримку гри, без проходження процедур з Попередженнями, якщо його дії будуть явно 

неквапливі та направлені на затримку часу. Отримання такого штрафу не анулює отримані раніше 

попередження за Правилом 5.6, а до гравця і надалі застосовується хронометраж.   

 

6.4. Паттінг-грін.  

Як тільки для гравця настала черга грати розпочинаються хронометраж. Гравці 

повинні усвідомлювати, що виконання процедур з підняття, очищення та встановлення м’яча не 

має забирати багато часу. Цей час не враховується в хронометраж, але якщо такі дії будуть дійсно 

мати характер вираженої затримки часу, гравець може одразу отримати Основний штраф за гру в 

неналежному темпі та затримку гри, без проходження процедур з Попередженнями. Причому, 

отримання такого штрафу не анулює отримані раніше попередження за Правилом 5.6, а до гравця і 

надалі застосовується хронометраж.  

Час, який гравець витратить на оцінку лінії гри та прицілювання, являється сумарним 

часом і входить до часу витраченого на підготовку та виконання удару – хронометраж 

застосовується.  

   

6.5. Зупинка хронометражу. 

Під час підготовки до удару та його виконання будь-що може відволікти або 

відволікати гравця. Встановлено, якщо такими факторами є дії суперника/противника (гучні 

розмови, шумні дії, галас тощо), зовнішні фактори (поява людей, тварин та техніки у 

запланованому напрямку гри тощо) – хронометраж призупиняється до закінчення впливу 

сторонніх факторів. Якщо цей час має задовгий характер – час хронометражу анулюється і після 

можливості грати відлік часу починається з початку. Якщо такими факторами є природні явища, 

такі як вітер, дощ тощо – хронометраж не зупиняється.    

 

6.6. Умови.  

  Якщо: 

- хронометражист бачить і розуміє, що удар, який виконує гравець має підвищену 

складність, він може збільшити час дозволений на виконання такого удару (в такій ситуації він 

може, але не зобов’язаний про це попереджувати гравця); 

- хронометражист бачить і розуміє, що лише один або два гравці групи грають в 

неналежному темпі, тоді він має право застосовувати хронометраж не для всієї групи, а для одного 

або двох гравців, у такій ситуації він може, але не зобов’язаний повідомляти таких гравців;  

- хронометражист бачить і розуміє, що група повернулась у свій графік темпу гри, він 

призупиняє процедуру хронометражу та обов’язково повинен проінформувати про це групу; 

- процедура хронометражу має бути застосована повторно в ході одного і того ж 

раунду для однієї і тієї ж групи (тоді процедури, перелічені у розділі 6 даних Вимог повинні бути 

застосовані в тому ж порядку), 

- хронометражистом було застосовано контроль часу, тоді він повинен фіксувати 

результати хронометражу у спеціальному протоколі (надалі надавати таку інформацію у своєму 
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звіті по турніру) та одразу передавати Головному судді інформацію про склад групи, номер лунки 

яка грається, для кого застосований хронометраж, виявлені порушення із затримки часу.   

 

7. Штрафи за порушення темпу гри. 

7.1. Перше попередження.  

В розділі 6.1 описана ситуація коли гравці отримують Перше попередження. 

Отримавши таке Попередження гравці групи повинні розуміти, що їм надається можливість 

«наздогнати» свій графік темпу гри і на це групі виділяється дві наступні лунки. Якщо група 

«наздогнала» свій графік темпу гри наступні дисциплінарні кроки до неї не застосовуються, група 

грає далі в своєму графіку темп гри, але отримане Попередження не скасовується і діє до 

закінчення раунду. Це говорить про те, що якщо групою надалі продовж цього раунду буде 

допущене порушення темпу гри, до неї одразу застосовуються наступні кроки. 

Дії судді, якщо група і надалі знаходиться поза позицією. 

a. Суддя бачить і розуміє, що гравці (окремий гравець) мають намір підвищити темп 

гри але не знають як це зробити:  

- до гравців групи (або до окремого гравця) застосовується процедура хронометражу; 

- після проходження однієї лунки хронометражист доводить гравцям причини 

затримки гри та вказує на «звички», які заважають грати швидко тощо; 

- якщо і надалі (гра групи на наступній лунці) гравці не зможуть грати швидше та 

«наздогнати» свій графік темпу гри – гравці групи отримують Друге попередження; 

- наступні Попередження можуть бути накладені на групу і продовж гри на наступній 

лунці; 

- такі дії можуть бути застосовані і для одного гравці в групі. 

b.    Суддя бачить і розуміє, що гравці (окремий гравець) не мають намір підвищити 

темп гри:  

- до гравців групи (або до окремого гравця) застосовується процедура хронометражу; 

- після проходження однієї лунки хронометражист сповіщає гравців групи про 

отримання ними Другого попередження; 

- наступні Попередження можуть бути накладені на групу продовж гри на наступній 

лунці; 

- такі дії можуть бути застосовані і для одного гравці в групі. 

Для форматів гри на рахунок ударів та матчева гра таке перше попередження є 

однаковим.  

  

7.2. Друге попередження.  

Отримавши Друге попередження, гравці повинні додати до своїх рахункових карток 

один штрафний удар на лунці, яку вони закінчили грати. Такий вид штрафу є однаковим, як для 

формату гри на рахунок ударів так і формату матчева гра.  

Суддя не обов’язково має застосовувати хронометраж до групи або гравців для того, 

щоб накласти штраф у вигляді третього попередження.  

 

7.3. Третє попередження.     

Отримавши Третє попередження, гравці отримують Основний штраф. Для формату 

гри на рахунок ударів – два штрафні удари. Для формату гри матчева гра – програш лунки. 

 Суддя не обов’язково має застосовувати хронометраж до групи або гравців для того, 

щоб накласти штраф у вигляді Четвертого попередження. 

 

7.4. Четверте попередження.  

Це дискваліфікація для будь-якого формату гри.  

 

7.5. Інші штрафи. 

Вище описані деякі ситуації, які можуть бути причинами отримання штрафів за 

порушення темпу гри без використання послідовності Попереджень. Більшість таких ситуацій на 

гольф-полі, які впливають на темп гри розглянуті та описані у Стандартах та Кодексі поведінки 
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гравця, тому і мають «прямі» покарання, такі як один штраф, основний штраф або 

дискваліфікація.  

Нижче приведені перелік типових дій, які впливають на темп гри та штрафів, які 

гравець може отримати за такі дії:  

a. постійні розмови по телефону, під час гри на двох лунках і більше – основний 

штраф, повторна така дія продовж раунду – дискваліфікація; 

b. фотографування (селфі, відеочати, інстосторінг тощо) під час гри на двох лунках і 

більше – основний штраф, повторна така дія продовж раунду – дискваліфікація; 

c. постійні «коментарі», під час гри на двох лунках і більше, гравцем гри інших 

гравців, відволікання та намагання вплинути на гру тощо, не виконання вимог щодо швидкого 

темпу гри – основний штраф, повторна така дія продовж раунду – дискваліфікація; 

d. будь-які образливі висловлювання, або агресивні дії, або жестикуляції, які 

направлені на адресу інших гравців, кедді, глядачів або суддів, і які пов’язані з темпом гри, при 

першому ж інциденті, або зафіксованому факті – такий гравець-порушник одразу отримує 

основний штраф, повторна така дія продовж раунду – дискваліфікація.  

 

7.6. Важливе.  

Якщо обставини інциденту, який описаний в пункті 7.5.d даних Вимог, стали 

відомими (присутні свідки та можливо є аудіо- або відеозапис) після закінчення раунду, або навіть 

після оголошення результатів турніру, Турнірний комітет зобов’язаний застосувати до гравця-

порушника (або гравців) покарання в залежності від скоєного цим гравцем порушення. Таке 

покарання може бути, як у вигляді основного штрафу, так і у вигляді дискваліфікації.  

Якщо було застосовано основний штраф:  

- під час гри у форматі на рахунок ударів – гравець-порушник отримає два штрафні 

удари на тій лунці, де було зафіксовано порушення; 

- під час гри у форматі на рахунок ударів порушення сталася між двома лунками – 

гравець-порушник отримає два штрафні удари на наступній лунці; 

- під час гри у форматі матчева гра – гравець-порушник програє лунку, на якій було 

зафіксовано порушення: 

- під час гри у форматі матчева гра подія сталася між двома лунками – гравець-

порушник програє наступну лунку; 

- якщо подія трапилась після закінчення раунду, або неможливо з’ясувати де саме це 

було – всі штрафи накладаються на останню лунку, яку було зіграно у раунді.              
 

 

   


