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Інтелектуальна	власність		 	

Будь-яке	копіювання	можливе	лише	з	дозволу	ВФГ	

Чемпіонат України серед професіоналів  
Другий Етап 

21 – 22 липня 2021 р. 
КГК « Golf Stream» м. Київ, Україна 

 

УМОВИ 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Формат гри, визначення, стартові ТІ  

a. Кількість раундів: Турнір проводиться на 36 лоунках, гольф-поля Chamberlain course, у два ігрові раунди. 
b. Формат гри:  на рахунок ударів без урахування гандикапу; 
c. Раунд проводяться відповідно до вимог: Правил гольфу, Місцевих правил, Стандарту та Кодексу поведінки, Вимог до 

темпу гри, Положення про ТУР, даними Умовами. 
d. Визначення:   

«Аматор» – це гравець у гольф, який за своїм статусом у гольфі відповідає визначенню аматор. 
«PRO» (гравці професіонали) – це особа, яка не відповідає статусу аматор у гольфі.  
«Раунд» – визначена кількість лунок, яка має бути зіграна в один ігровий день. 
«Формат гри» – обраний формат гри у гольф, який буде використовуватись під час раундів, а показаний результат буде 

використаний для підрахунку результатів та визначення переможців.   
«Послідовний» – це тип старту гравців, коли групи, які сформовані відповідно до Стартового протоколу стартують послідовно 

одна за одною з визначеним часовим інтервалом. 
«Відсів» – процедура, яка застосовується для розділу гравців за результатами гри. 
«Кедді» – особа, яка супроводжує дитину під час перебування в гольф клубі та на гольф-полі. 
«Стартові група» – розташування гравців під час старту, кількість стартових груп, їх склад та послідовність вказані у 

Стартовому протоколі, будь-яка заміна або перестановка без погодження та відповідного Рішення Турнірного Комітету заборонена. 
«Стартові ТІ» – це визначені зони-ті, які використовуються гравцями для початку гри на кожній лунці.  
«Алгоритм підрахунку результатів ЄСОГ DataGolf» – це алгоритм, який застосовується для підрахунків будь-яких 

результатів Турнірів під егідою ВФГ.  
e. Стартові ТІ:  
для чоловіків – білі,  
для жінок – червоні. 

f. Старт: тип старту послідовний ТІ №1, відповідно до Стартового протоколу,  
з 10:00 у кожний день змагання:  

• 21 липня (перший ігровий день), один раунд 18 лунок, стартові групи формуються відповідно до Рішення Турнірного 
Комітету 

• 22 липня (другий ігровий день), відсів, один раунд 18 лунок, стартові групи формуються з урахуванням результату 
першого дня: за принципом «гірші розпочинають». 

 
1.2. Вимоги до  учасників 

a. Заявки на участь приймаються від чоловіків та жінок, які є PRO: 
• які спроможні підтримувати швидкий темп гри (визначається приймаючим Клубом), а також  
• які мають дійсну акредитацію у ВФГ  

Примітка: допуск гравців, які не мають дійсної акредитації у ВФГ, розглядається Турнірним Комітетом в 
індивідуальному порядку після дати закінчення подачі заявок. 

b. Гравці аматори не можуть брати участь в етапах чемпіонату.  
c. Гандикапові групи та вікові категорії: 
• група А – чоловіки професіонали, 
• група В – жінки професіонали, 

d. Гравці PRO: 
• беруть участь в основному заліку, який розділений на дві групи А і В; 
• продовж змагання використання гольф-карів (та інших засобів для особистого пересування по гольф-полю) – дозволено; 
• кеді дозволено; 
• беруть участь в розіграші Longest Drive і Nearest to the Pin. 

 
1.3. Кількість учасників 

Максимально допустима кількість учасників – 120. 
Гравці допускаються до участі у Чемпіонаті згідно часу подачі заявок. 

 
1.4. Відсів 

a. Турнірний Комітет проводить відсів по результатам першого турнірного дня. 
b. До відсіву потрапляють гравці:  
• які показують низький темп гри;  
• які за результатами грос опиняються нижче 50 відсоткової відмітки від загальної кількості гравців (оремо чоловіки і 

окремо жінки); 
• які набрали 99 ударів грос і більше;  
• які не претендують на призові місця. 

c. З гравців, які потрапили до відсіву, формуються окремі стартові групи, які можуть бути допущенні до старту після 
основної групи (стартувати за лідерами) або з додаткової зони-ті.  
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1.5. Дискваліфікація  

a. Штраф у вигляді дискваліфікації за порушення Правил Гольфу, Місцевих Правил або Умов змагань застосовується тільки 
до того раунду, під час якого сталася подія, де штрафом являється – дискваліфікація. 

b. Штраф у вигляді дискваліфікації за порушення Стандартів та Кодексу поведінки гравця – гравець автоматично, займає 
останню позицію у підсумковому протоколі та не допускається до гри на гольф-полі в інший дні та етапи ТУРу, а також йому 
заборонено бути присутність на урочистій церемонії нагородження.  
Примітка: Гравець, до якого була застосована дискваліфікація за порушення Стандартів та Кодексу поведінки гравця, не може 
претендувати на отримання будь-яких призів у будь-якій номінації (додатковій номінації).   

 
1.6. Вирішення  однакових  результатів  

a. Якщо після останнього раунду виявиться рівність результатів серед гравців, які претендують на перше місце «в форматі 
гри на рахунок ударів», тоді для вирішення питання «хто саме зайняв перше місце», гравцям пропонується перегравання, яке 
проводиться починаючи  з лунки №1 (або з тої лунки, яка буде доступна для старту) гольф-поля де проходило змагання.  

b. Перегравання проводиться у форматі гри на рахунок ударів без урахування гандикапу до першої програної лунки одним 
(або поки не залишиться один переможець, якщо гравців більше ніж двоє) із гравців.  

c. Якщо один із гравців відмовляється від перегравання, тоді вважається, що він програв перегравання і посів місце, яке є 
нижчим.  

d. Якщо всі гравці відмолюються від перегравання, тоді вважається, що місця розподіляються згідно алгоритму підрахунку 
результату (звірка результатів по лунках 18-ть, 9-ть, 6-ть, 3-и, 1-а, також, гравець, який зіграв в останній день змагання краще ніж 
його противник – перемагає).  

e. Якщо подібна рівність присутня на будь-якій іншій позиції підсумкового протоколу та у будь-якій іншій заліковій групі, 
місця розподіляються згідно алгоритму підрахунку результатів п.1.6.d.  
Примітка: Турнірний Комітет вправі прийняти рішення, щодо вирішення рівних результатів шляхом жеребкування або будь-
яким іншим зручним способом.  
 

1.7. Протокол змагань/Змагання завершено  
a. Вважається що змагання завершене, коли підсумковий протокол розміщено на сайті ВФГ.  
b. 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.  
Примітка: Такі звернення (або подібні звернення) приймаються Турнірним комітетом лише у письмовому вигляді, яке складене 
в довільній формі. Турнірний Комітет має повне право не розглядати будь-які звернення, які були подані в «усній формі».  
 

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

Гольфу (IGF).  
Гравці, які приймають будь-які медикаменти і сумніваються у їх відповідності даним вимогам, повинні звернутися за 

рекомендаціями до офісу ВФГ, НЕ ПІЗНІШЕ ніж за 30 ДНІВ ДО ПОЧАТКУ ЗМАГАННЯ. 
 
2. КОМІТЕТ 

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

До складу Турнірного Комітету входять:  
Координатор – Віталій Терещенко  
Головний суддя – Віталій Терещенко 
Помічник головного судді – Олеся Сокол 
Маршал - представники гольф клубу 

 
2.2. Скасування і зміна  терміну проведення змагань 

Турнірний Комітет має право зменшити кількість або скасувати раунд, призупинити або перенести гру на пізніший термін, 
скасувати змагання або прийняти будь-яке інше рішення. 

 
2.3. Втручання  

Будь-які втручання в роботу Турнірного Комітету, такі як,  
• 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, 
• тощо,  

– розцінюється як порушення Стандартів та Кодексу поведінки і карається дискваліфікацією.  
 
3. ЗАЯВКИ ТА ОПЛАТА 

3.1. Заявки  на  участь 
a. Реєстрація гравців до 9:00 21 липня 2021 року. 
b. За запрошенням PGA України.  

 
4. РЕЗУЛЬТАТИ 

4.1. Призи  та отримані  титулу 
 

• група А – чоловіки професіонали  
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у форматі гри на рахунок ударів без 
урахування гандикапу 
Професіонали  
- чоловіки 

- «без» урахування гандикапу WHS 
- залік серед чоловіків 
- відзначаються гравці, які посіли 1, 2 та 3 місце 
 

• група В – жінки професіонали 
у форматі гри на рахунок ударів без 
урахування гандикапу 
Професіонали   
- жінки 

- «без» урахування гандикапу WHS 
- залік серед чоловіків 
- відзначаються гравці, які посіли 1, 2 та 3 місце 

 
ДОДАТКОВІ НОМІНАЦІЇ 

Longest Drive і Nearest to the Pin 
Професіонали 
- чоловіки 
- жінки 

- окремо серед чоловіків 
- окремо серед  жінок 
- переможці отримують цінні подарунки 
 
 
 
 

Найкращий результат у форматі гри на 
рахунок ударів без урахування гандикапу 
«Best Gross»  
Професіонали  
- чоловіки 
- жінки 

- загальний залік серед чоловіків і жінок в усіх групах  
- відзначаються гравець за 1 місце 
- цінні подарунки 
 

Примітка:  остаточна кількість номінацій та титулів визначається фактичною наявністю призів і подарунків від спонсорів 
в день проведення церемонії нагородження. 
 
 

4.2. Національний рейтинг з гольфу 
Результати змагання не потрапляють до Національного рейтингу.  

 
4.3. Система  гандикапів WHS (перерахунок гандикапів для аматорів) 

Результати раундів, зіграні без виконанням гандикапових умов, не є кваліфікаційними з точки зору системи гандикапів WHS. 
 
5. РИЗИКИ УЧАСНИКІВ 

a. Всі учасники чемпіонату усвідомлюють, що існують певні ризики, пов’язані з грою в гольф. Кожний гравець бере на себе 
всю відповідальність за будь-які можливі дії та 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 змагання надати до Турнірного Комітету медичні довідки, в яких зазначено, 
що гравцеві дозволено грати у гольф та приймати участь у Чемпіонаті, а також обов’язково перелічити надані (чи рекомендовані) 
обмеження від лікаря. 

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

Турнірний Комітет  
 


