ВІДКРИТИЙ ДИТЯЧИЙ ГОЛЬФ ТУР 2021
2 етап
04 червня, м. Київ, Kozyn GC

УМОВИ
1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Формат гри
Турнір проводиться на 3/6/9/18 лунках, в 1 ігровий раунд, у форматі гри «максимальний рахунок» без урахування гандикапу, відповідно
до вимог: Правил гольфу, Місцевих правил, Стандартів та Кодексу поведінки, Вимог до темпу гри, Положення про ТУР, даних Умов.
1.2.
Визначення
«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.
«Початківець» – до такої категорії гравців відносяться гравці, які не мають належних навичок для підтримки темпу гри або показу вати
усереднений результат у «подвійний пар», а також, займаються перший рік та не мають гандикапу.
«Вікова група» – гравці розділені по групах відповідно до року народження, вік вираховується станом на 1 січня поточного року
Турніру.
«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 стандартні (або Спеціальні ТІ) зони-ті, які використовуються гравцями для початку гри на кожній лунці.
1.3.
Вікові групи. Старт.
a.
Вікові групи:
 Початківці:
1 група – 4-6 років
– грають 3 лунки (зелені ті) – грають лише у супроводі тренера/батьків;
2 група – 7-9 років
– грають 6 лунок (оранжеві ті) – грають у супроводі кедді;
3 група – 10-13 років – грають 9 лунок (дівчата – оранжеві ті, хлопчики – червоні ті) – грають у супроводі кедді;
4 група – 14-16 років – грають 9 лунок (дівчата, хлопчики – червоні ті) – грають у супроводі кедді;
 Юніори-спортсмени:
5 група – 6-7 років
– грають 9 лунок (дівчата, хлопчики – зелені ті) – грають у супроводі кедді;
6 група – 8-9 років
– грають 9 лунок (дівчата, хлопчики – оранжеві ті) – грають у супроводі кедді;
7 група – 10-13 років – грають 18 лунок (дівчата, хлопчики – червоні ті);
8 група – 14-16 років – грають 18 лунок (дівчата – червоні ті, хлопчики – жовті ті).

Члени Національних збірних команд з гольфу (основний склад) – до 16 років – грають 18 лунок в окремому грос заліку або на
рахунок ударів без урахування гандикапу між собою (дівчата – червоні ті, хлопчики – жовті ті).
b.
Старт послідовний, відповідно до Стартового протоколу.
c.
Стартові групи формуються відповідно до Рішення Турнірного Комітету.
d.
Будь-які заміни у послідовності старту серед гравців і стартових груп дозволені лише після ухвали такого рішенням з
Турнірним Комітетом.
1.4.
Вимоги до учасників
a.
Заявки на участь приймаються від хлопчиків та дівчат, які:
 за віком відповідають вимогам п.1.3.а,
 мають активний гандикап WHS в Всеукраїнський Федерації Гольфу,
 мають значення особистого гандикапу гравця не більше 54,0;
b.
Гравці допускаються до участі в Турнірі на загальних підставах лише за умови 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 дані
особи, яка супроводжує дитину під час перебування на територій гольф клубу та гольф-поля.
c.
Допуск гравців, які не мають активного гандикапу WHS, розглядається Турнірним Комітетом в індивідуальному порядку
після дати закінчення подачі заявок.
1.5.
Кедді
Учасникам дозволено використовувати гравців професіоналів у ролі кедді (можливе застосування для гравців 1 – 5 вікової групи).
1.6.
Темп гри
a.
Під час Турніру встановлене ОБМЕЖЕННЯ, яке стосується кількості виконаних ударів для кожної лунки.
Граничним значеннями результату на лунці у кількості ударів «PAR+4».
Гравець ПОВИНЕН підняти свій м’яч, а у рахункову картку записують «цей рахунок», при досягненні результату, для:
лунка PAR_3 – 7 ударів,
лунка PAR_4 – 8 ударів,
лунка PAR_5 – 9 ударів.
b.
Якщо гравець, під час Турніру не виконує дану умову – він дискваліфікується, а його результат, показаний у Турнірі не
зараховується для будь-яких цілей.
1.7.
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, призведе то того, що:
 гравець автоматично, займає останню позицію у підсумковому протоколі,
 його допуск до гри в інші дені ТУРу буде вирішуватись Турнірним Комітетом,
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 такому гравцю забороняється бути присутнім на урочистій церемонії нагородження,
 гравець не може претендувати на отримання будь-яких призів у будь-якій основній і додатковій номінації.
2.
КОМІТЕТ
Склад
Турнірний Комітет відповідає за спортивні аспекти змагання і має право вносити зміни до цих Умов.
До складу Комітету входять:
Директор турніру: Альона Терещук
Головний секретар: Цурукова Аліса
Головний Cуддя: Драга Сергій
Помічник Головного Судді: Авдєєва Анна
Помічник Головного Судді: Ткачова Катерина
Помічник Головного Судді: Пономаренко Ірина
Помічник Головного Судді: Варюхно Артем
Консультант: Микола Проскурка
3.
3.1.
a.
b.
c.
3.2.
a.
b.

ЗАЯВКИ ТА ОПЛАТА
Заявки на участь
Заявки на участь в турі приймаються до 10:00, 02 червня 2021 року;
Заявка подається за посиланням: https://forms.gle/zGVTmKqf1hHc6Vza7
Додаткові питання за телефоном: 098 664 04 60 або на адресу school@ukrgolf.org.
Вартість
Організаційний внесок – 200 грн.
Грін фі:
1 група (3 лунки) - 100 грн;
2 група (6 лунок)– 200 грн;
3 – 6 групи (9 лунок)– 300 грн;
7 – 8 групи (18 лунок)– 500 грн.
c.
Вартість оренди кедді, візка, машинки для гольфу (лише з дозволу Турнірного Комітету) та оренда іншого обладнання,
визначається відповідно до прейскуранту приймаючого клубу.
4.
РЕЗУЛЬТАТИ
Виділяються наступні номінації:
a.
Підрахунок результатів в основному заліку «максимальний рахунок» для кожної із виділених вікових груп:
Початківці:
1 група – 4-6 років – відзначаються гравці, які посіли 1, 2, 3 місце,
2 група – 7-9 років – відзначаються гравці, які посіли 1, 2, 3 місце,
3 група – 10-13 років – відзначаються гравці, які посіли 1, 2, 3 місце,
4 група – 14-16 років – відзначаються гравці, які посіли 1, 2, 3 місце.
Юніори-спортсмени:
5 група – 6-7 років – відзначаються гравці, які посіли 1, 2, 3 місце,
6 група – 8-9 років – відзначаються гравці, які посіли 1, 2, 3 місце,
7 група – 10-13 років – відзначаються гравці, які посіли 1, 2, 3 місце,
8 група – 14-16 років – відзначаються гравці, які посіли 1, 2, 3 місце.
Члени Національних збірних команд з гольфу (основний склад)
1 місце – окремий залік між собою.
b.
Якщо гравці показали однаковий результат – вважається, що вони розділили місце на двох (або більше гравців).
c.
Остаточна кількість номінантів визначається фактичною наявністю призів і подарунків від спонсорів у день проведення
церемонії нагородження.
5.
РИЗИКИ УЧАСНИКІВ
a.
Всі учасники Турніру, а також особи, які супроводжують дитину, усвідомлюють, що існують певні ризики, пов’язані з
грою в гольф, і приймають на себе всю відповідальність за можливі наслідки.
b.
Всі наявні заявки, довідки, дозволи (п.1.4.b), рекомендації, доповіді або за потреби інші документи, повинні бути
передані до Турнірного Комітету до закінчення реєстрації.
c.
Після підтвердження реєстрації гравця для участі у Турнірі вважається, що він ознайомлений та надає свою згоду на
дотримання та виконання вимог «Стандартів та Кодексу поведінки».
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