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Інтелектуальна власність   

Будь-яке копіювання можливе лише з дозволу ВФГ 

Жіночий ТУР з гольфу 2021 року 
Перший етап 

04 березня 

Gloria Golf Club 

м. Белек, Анталія, Туреччина 

 

УМОВИ 
 
 

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Формат  гри  
a.  Перший етап Жіночого ТУРу з гольфу проводиться на 18 лунках, у 1 ігрові раунди. На гольф-полі Gloria 

Golf Club   

Примітка: Турнір подається до Календарю EGA 2021 
b. Формат гри: 

 на рахунок очків стейблфорд нет з урахуванням гандикапу. 
c. Раунди проводяться згідно із вимогами: 

 Правилами гольфу, затвердженими R&A Rules Limited, 

 Місцевими правилами, 

 Стандартами та Кодексом поведінки, 

 Вимогами до темпу гри, 

 Регламентом Турніру, 

 даними Умовами. 
d. Стартові ТІ:  

 для жінок аматори та PRO – червоні. 
e. Старт: послідовний, у кожний турнірний день (ТІ 1), гольф-поля – уточнюється  

 04.03.2021: турнірний день, раунд – 18 лунок, формування груп та послідовність старту визначається Турнірним 
Комітетом 

1.2. Вимоги до  учасників 
a. Заявки на участь приймаються від чоловіків та жінок, які мають актуальний гандикап WHS 

http://www.ukrgolf.org/gandikapi/gandikapi_gravciv,  
b. Значення гандикапу гравця не повинно перевищувати: 

 залік група А – до 36,0 (гравець, який займає перше місце повинен обов’язково мати зіграними 10 кваліфікаційних 

раундів за останні 12 місяців)   

 залік група В – від 36,1 до 54,0 

Примітка: Турнірний Комітет залишає за собою право прийняття остаточного рішення, щодо зміни гандикапу 

гравця, якщо заявлене значення гандикапу викликає підозру в його актуальності, або ж він був поданий з помилкою 

під час реєстрації.  

Примітка: допуск гравців, які не мають актуального гандикапу WHS, розглядається Турнірним Комітетом в 

індивідуальному порядку після дати закінчення подачі заявок.  
c. Гравці повинні відповідати вимогам статусу аматора. 

d. Гравці жінки молодших вікових категорій, які не досягли 18 років станом на 00:00 годин 04 березня 2021 року, 
допускаються до участі в змаганні в окремому заліку (best junior) та лише при умові наявності завчасно наданого до 

Турнірного комітету письмового дозволу від батьків (або законних опікунів), 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 гравець не подає даний документ до Турнірного Комітету перед початком змагання, тоді такий гравець 

допускаються до гри в оговорений час, але не може претендувати на отримання будь-яких нагород та кубкових очок.  
e. Гравці PRO: 

 представники PGA (чоловіки та жінки) беруть участь у Турнірі поза заліком. 
f. Гравці аматори: 

 під час розіграшу призів у номінаціях з урахування гандикапу використання гольф-карів (та інших засобів для 
особистого пересування) – дозволено; 

 на загальних підставах беруть участь в розіграші призів у номінаціях з урахуванням гандикапу, заліку Best Gross, а 
також Longest Drive і Closest to the Pin; 

 які не є громадянами України, але мають дійсну акредитацію в ВФГ або ж вони надали належно оформлені 
документи (наприклад, сертифікат виданий відповідальним національним органом), що засвідчують їх гандикап WHS, на 
загальних підставах беруть участь в розіграші призів у номінаціях з урахуванням гандикапу, заліку Best Gross, а також Longest 

Drive і Closest to the Pin; 

Примітка: в іншому випадку, гравці аматори не громадяни України, беруть участь у змаганні поза заліком. 
g. Гандикапи гравців корегуються після раунду. 

h. Кожен гравець зобов'язаний знати значення свого ігрового гандикапу. 

1.3. Кількість учасників 
Максимально допустима кількість учасників – 122. 
Гравці допускаються до участі у змаганнях згідно часу подачі заявок та значення гандикапу WHS. 

1.4. Дозволені  ключки  та  м’ячі 
Чинне тлумачення Правил гольфу R&A.  
Правило 4, розділ 4.1 «Ключки», с. 29, редакція ВФГ.  
Правило 4, розділ 4.2 «М’ячі», с. 36, редакція ВФГ. 

http://www.ukrgolf.org/gandikapi/gandikapi_gravciv
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1.5. Вирішення  однакових  результатів  

a. Якщо після раунду виявиться рівність результатів серед гравців які претендують на перше місце,  тоді 
вважається, що місця розподілені згідно алгоритму підрахунку результатів ЄСОГ DataGolf (гравець, який має гандикап кращий 
– перемагає).  

Примітка: Турнірний Комітет вправі прийняти рішення, щодо вирішення рівних результатів шляхом жеребкування, або 

будь-яким іншим способом.  

1.6. Протокол  змагань/Змагання завершено  
Вважається що «змагання завершене», коли підсумковий протокол розміщено на сайті ВФГ за посиланням 

http://www.ukrgolf.org/turniri/rezultati. 

Будь-які розбіжності та суперечливі питання (в тому числі з Правил Гольфу) повинні бути направлені на розгляд до 
Турнірного Комітету не пізніше ніж за 15 хвилин після закінчення гри в день змагань, або до завершення змагань.  

Примітка: Такі звернення (або подібні звернення) приймаються Турнірним комітетом лише у письмовому вигляді, яке 

складене в довільній формі. Турнірний Комітет має повне право не звертати увагу та не розглядати будь-які звернення, які 

були подані в «усній формі».  

1.7. Антидопінг  
Кожний учасник змагання підлягає суворому дотриманню антидопінгових норм, встановлених Міжнародною 

Федерацією Гольфу (IGF) https://www.igfgolf.org/integrity-and-anti-doping. 

Гравці, які приймають медикаменти і сумніваються у їх відповідності, повинні звернутися за рекомендаціями до офісу 
ВФГ, НЕ ПІЗНІШЕ ніж за 30 ДНІВ ДО ПОЧАТКУ ЗМАГАНЬ. 
 

2. КОМІТЕТ 

2.1. Склад 
Турнірний Комітет відповідає за спортивні аспекти і має право вносити зміни до цих Умов.  

До складу Турнірного Комітету входять: 
Директор Ladies Open Golf Tour – Олена Рудік  
Координатор – Тамара Антімонова 

Головний суддя – Микола Проскурка  
Помічник головного судді – уточнюється  
Суддя – уточнюється 
Маршал – уточнюється 

2.2. Скасування  і  зміна  терміну  проведення  змагань 
Турнірний Комітет має право зменшити кількість або скасувати будь-який раунд, призупинити або перенести гру на 

пізніший термін, скасувати змагання або прийняти будь-яке інше належне 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  

– 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 на участь в Турнірі приймаються до 15:00 2 березня 2021 року. 
b. Заявка подається шляхом заповнення форми на офіційному сайті Федерації, за посиланням: 

https://www.ukrgolf.org 
 

4. РЕЗУЛЬТАТИ 

4.1. Призи  та  отримані  титулу 

 

 Залік Група А (обов’язкова наявність 10 кваліфікаційних раундів за останні 12 місяців)   

На рахунок ударів З урахуванням гандикапу,  
підраховуючи очки стейблфорд  

- з урахування гандикапу WHS  
- загальний залік серед жінок 
- згідно вимог пункту 1.2 даних Умов 
- відзначаються гравець який посяде 1 місце  
- гравці переможці отримують цінні подарунки  

 Залік Група В 

На рахунок ударів З урахуванням гандикапу,  
підраховуючи очки стейблфорд 

- з урахування гандикапу WHS  
- загальний залік серед жінок 
- згідно вимог пункту 1.2 даних Умов 

- відзначаються гравець який посяде 1 місце  
- гравці переможці отримують цінні подарунки 

Додаткові номінації 

Longest Drive і Closest to the Pin, залік Best Gross - серед жінок 

http://www.ukrgolf.org/turniri/rezultati
https://www.igfgolf.org/integrity-and-anti-doping
http://www.ukrgolf.org/turniri/kalendar/247
http://www.ukrgolf.org/turniri/kalendar/247
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BEST JUNIOR На рахунок ударів З урахуванням 
гандикапу, підраховуючи очки стейблфорд 

 

Примітка:  остаточна  кількість  номінантів та титулів  визначається  фактичною  наявністю  призів  і подарунків від 

спонсорів в день проведення церемонії нагородження. 

4.2. Система  гандикапів  WHS (перерахунок  гандикапів) 
Результати залікових раундів, які зіграні з виконанням гандикапових умов, є кваліфікаційними з точки зору системи 

гандикапів WHS. 
 

5. РИЗИКИ УЧАСНИКІВ 
a. Всі учасники усвідомлюють, що існують певні ризики, пов’язані з грою в гольф. Кожний гравець приймає на 

себе всю відповідальність за будь-які можливі дії/наслідки. Це також стосується батьків (законних опікунів) гравців вказаних у 

п.1.2.d.   
b. Будь-які заявки, довідки, дозволи, рекомендації або за потреби інші документи, повинні бути передані до 

Турнірного Комітету до закінчення реєстрації. 
c. Гравцям «рекомендовано» до початку змагань надати до Турнірного Комітету медичні довідки, в яких зазначено, 

що гравцеві дозволено грати у гольф та приймати участь у Турнірі, а також обов’язково перелічити надані (чи рекомендовані) 
обмеження від лікаря. 

Примітка: Вважається, що кожний гравець, надав згоду на виконання вимог «Стандартів та Кодексу поведінки». 
 

 
 
 

Генеральний секретар 
Всеукраїнська Федерація Гольфу 

В.П. Пилипенко 
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