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ПОЛОЖЕННЯ 

Про вимоги та обмеження щодо прийняття рахункових карток та використання результатів, 

показаних гравцями під час проведення кваліфікаційних раундів для перерахунку 

гандикапу WHS 

Витяг з Правил Гандикапу (EGA WHS Rules of Handicapping, 2019 року) 

Редакція ГК ВФГ від 31.03.2020 року 

 

1. Загальні Умови. 

Гандикаповий Комітет ВФГ залишає за собою вирішальне право щодо прийняття/не 

прийняття рахункових карток з результатами, показаними гравцями під час проведення 

кваліфікаційних раундів, з метою їх використання для перерахунку гандикапу WHS. Прийняття 

такого рішення формується з багатьох факторів, основні з них наступні:  

 чи повідомив гравець завчасно про бажання зіграти раунд,  

 чи була інформація вичерпна при передачі результатів,  

 чи виконував гравець вимоги Правил Гольфу під час раунду, 

 чи поводив він себе згідно вимог Кодексу та Стандартам поведінки.  

Вважається, що гравець передав вичерпну інформацію, якщо:  

 раунд було зіграно у авторизованому форматі (дивіться таблицю нижче); 

 раунд у повному обсязі було зіграно з маркером, який після закінчення гри завірив 

рахунок власним підписом; 

 раунд було зіграно на гольф-полі, яке має дійсний сертифікат SR & CR (Course 

Rating Certificate);  

 раунд було зіграно в активному сезоні гольф-поля. 

Формат Гри Тип Раунду Кількість Лунок 

Individual stroke play gross/net (Індивідуальна гра на 

рахунок ударів грос/нетто)  

Офіційний турнір 9 18 

Звичайна гра 9 18 

Stableford / Stableford Net Офіційний турнір 9 18 

Звичайна гра 9 18 

Par/Bogey (Пар/Богі) Офіційний турнір 9 18 

Звичайна гра 9 18 

Maximum score (Максимальний рахунок) Офіційний турнір 9 18 

Звичайна гра 9 18 

Якщо кваліфікаційний раунд було зіграно у форматі «Match play», тоді для перерахунку 

гандикапу WHS, гравцеві необхідно надати рахункову картку, яка оформлена як для гри у форматі 

«Stroke Play», а даний раунд повинен бути зіграний з повним дотриманням правил гри Stroke Play. 

Про таке бажання гравець повинен обов’язково завчасно повідомити:  

 Гандикаповий Комітет свого обраного Домашнього Клубу, а також  

 Турнірний Комітет, якщо даний раунд грається в рамках турніру.  

 

2. Раунд Загальна Гра (General Play).  

Обов’язкові дії для зарахування результатів:  

 гравець зобов’язаний до початку раунду проінформувати Гандикаповий Комітет 

свого обраного Домашнього Клубу; 

 у повідомленні необхідно вказати: дату та час гри, назву гольф-поля, SR та CR 

рейтинги гольф-поля, індекси складності лунок, кількість лунок запланованих для гри, за 

можливістю вказати прізвище маркера; 

 повідомлення може бути надано, будь-якій формі, електронною поштою, з 

використанням месенджерів, Особистий кабінет гравця або SMS. Кожний Гандикаповий Комітет 

самостійно встановлює можливий спосіб передачі даних; 
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 по закінченню гри гравець зобов’язаний в той же день передати копію/оригінал 

вірно оформленої рахункової картки, всі цифри та підписи повинні бути чіткими та коректними.  

Якщо гравець не виконав будь-який із вищезазначених пунктів, його рахункова картка не 

буде прийнята Гандикаповим Комітетом, а рахунок не використаний для перерахунку гандикапу.  

3. Обмеження.  

3.1.  Обмеження – «Активний Сезон»  

На вимогу R&A, щодо обов’язкового встановлення термінів Активного Сезону для 

федерацій гольфу, ВФГ встановлено: 

«Період з 1 квітня по 30 листопада кожного поточного року, вважати для гольф-полів 

України – періодом Активний Сезон».   

Рішення, щодо встановлення термінів Активного Сезону, обмежує використання 

результатів турнірів/раундів зіграних на гольф-полях України для перерахунку гандикапу у період 

з 1 грудня поточного року по 31 березня наступного року.  

3.2.  Обмеження – «Переважне положення м’яча» 

ВФГ визначено, що з 1 квітня по 15 травня, а також з 15 жовтня по 30 листопада 

поточного року у період дії Активного Сезону Організаторам Турнірів, Турнірним Комітетам та 

гравцям під час раундів «Загальна Гра», рекомендовано дотримуватись вимог правила – 

Переважне положення м’яча. 

Рішення, щодо застосування для будь-якого турніру/раунду в період з 16 травня по 14 

жовтня поточного року правила «Переважне положення м’яча» лежить на Організаторі Турніру та 

Турнірному Комітеті, а у разі подачі заявки на раунд «Загальна Гра» – на Гандикаповому комітеті.    

3.3.  Обмеження – на прийняття результатів.  

Рахункові картки та показані в них результати не приймаються Гандикаповими 

Комітетами для розрахунку/перерахунку гандикапу гравця, якщо гра відбувалася:  

 під час тренувального раунду (у компанії з тренером або де тренер виконує роль 

кедді); 

 під час раунду, коли використовувалось обладнання, яке не дозволено/заборонено 

або не відповідає Правилам Гольфу; 

 у турнірах/раундах, коли кількість ключок обмежена і є меншою, ніж 14 ключок; 

 коли рахунок не може бути перевірено (продовж всього раунду має бути присутній 

маркер); 

 коли гравцем зіграно менше, ніж вказана/запланована кількість лунок; 

 коли гравець грає раунди у форматах, де він може грати не свій м’яч, наприклад у 

форматі «скрембл»; 

 якщо турнір/раунд було зіграно на гольф-полі за межами термінів Активного 

Сезону;   

 під час будь-якої гри на симуляторі; 

 під час раунду, коли гравець допускав грубі порушення Правил Гольфу, Місцевих 

правил або Стандартів і Кодексу поведінки гравця.  

Рахункова картка може бути подана для перерахунку гандикапу з результатами 

показаними на 9 або 18 лунках. Якщо було зіграно більш ніж 9 лунок, але не всі 18 (з тієї чи іншої 

вагомої причини, наприклад, погодні умови, хвороба, тощо), результат показаний на зіграних 9 

лунках буде прийнято для перерахунку гандикапу. Такий результат (9 лунок) може бути 

прийнятним для перерахунку гандикапи, лише при умові, що на зіграні 9 лунок є окремий, дійсний 

сертифікат поля з SR та CR. 

Рахункові картки обов’язково мають бути передані відповідному Гандикаповому Комітету 

відразу після закінчення раунду (до опівночі в день раунду), та у правильному хронологічному 

порядку. При отриманні результатів Гандикапові Комітети зобов’язані відразу вносити отриманні 

результати до ЄСОГ для перерахунку гандикапу.  
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При декількох турнірних раундах в одному турнірі, Гандикапові Комітети клубів-

організаторів турнірів або ВФГ зобов’язані перерахувати гандикап-індекс гравця до опівночі на 

день гри. Якщо турнір передбачає більше одного раунду за одну добу, Гандикаповий Комітет має 

право коригувати гандикап-індекс гравця до початку наступного раунду (про що обов’язково 

повинно бути вказано в Умовах).  

4. Помилки при внесенні даних та порядок їх виправлення.  

Якщо при перевірці введених до ЄСОГ результатів стає відомо, що було допущено 

помилку при введенні даних результатів турнірів і було здійснено оновлення на центральному 

сервері, тоді відповідальний Турнірний Комітет повинен звертатись до Голови Гандикапового 

Комітету ВФГ надіславши листа на адресу head_hcp@ukrgolf.org.  У листі в довільний формі 

надати пояснення, обставини та причини необхідності внесення виправлень/корегувань. 

Обов’язково потрібно зазначити: реєстраційний номер клубу згідно ЄСОГ, номер в ЄСОГ під 

яким зареєстрований даний турнір, номер раунду згідно послідовності реєстрації протоколів, 

прізвище гравця для якого буде внесена зміна, номер лунки та результат «старий/новий». 
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