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ПОЛОЖЕННЯ
про Національну збірну команду України з гольфу
І. Загальні положення
Це положення регулює принципи, процедуру формування та підготовки
Національної збірної команди України з гольфу (далі – Збірна), та має за мету
розвиток спортивного гольфу в країні, надання структурності і спланованості
підготовки гравців-аматорів високої майстерності, а також створення умов
для виховання гравців-професіоналів для участі в Олімпійських Іграх.
Членами Збірної можуть бути громадяни України, які є гравцямиаматорами згідно вимог R&A Rules Limited.
ІІ. Головний тренер Збірної
2.1. Всеукраїнська федерація гольфу (далі – Федерація) призначає
головного тренера Збірної з наступними функціями:
 відбір членів, кандидатів до складу Збірної та резерву;
 складання планів тренувальних зборів і календаря турнірів для членів
Збірної;
 підготовка Збірної під час спортивних зборів;
 керівництво Збірної на національних та міжнародних турнірах з
гольфу.
2.2. Головний тренер Збірної представляє пропозицію списку членів,
кандидатів до складу Збірної та резерву, плани тренувальних зборів і
календар турнірів для затвердження Правлінням Федерації і надає звіт про
результати.
ІІІ. Рейтингові турніри
3.1. Рейтингові турніри і національний спортивний рейтинг гравців
України, що складається на їх основі, є головними складовими частинами
системи відбору та підготовки членів та кандидатів Збірної.
3.2. Головним рейтинговим турніром для гравців є Відкритий чемпіонат
України з гольфу серед аматорів, що входить до Календаря EGA.
3.3. Рейтинговим турніром для українських гравців є будь-який турнір,
що проводиться в Україні чи за її межами, на гольф-полі, яке має рейтинг
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USGA (Course Rating – CR), в один або кілька раундів у форматі на рахунок
ударів (Stroke Play) без урахування гандикапу (Gross). Довжина гольф-поля
для жінок має бути не менше 4900 метрів, для чоловіків - 5800 метрів. Турнір
з урахуванням гандикапів може бути зарахований як рейтинговий, за умови
наявності в підсумковому протоколі результатів грос.
ІV. Національний спортивний рейтинг гравців України
4.1. Національний спортивний рейтинг гравців України (далі – Рейтинг)
є головною складовою частиною системи формування Збірної. Він ведеться
окремо серед чоловіків та серед жінок.
4.2. Рейтинг розраховується з початку сезону після перших 10-ти
рейтингових раундів та корегується на основі результатів, які були показані
гравцями протягом сезону.
4.3. До Рейтингу може потрапити будь-який гравець за умови подачі до
Федерації копій протоколів, що свідчать про його участь у рейтингових
турнірах. Результати, показані гравцями у Відкритому чемпіонаті України та
інших національних турнірах, автоматично і в обов'язковому порядку,
враховуються при складанні підсумкового рейтингу.
4.4. Місце гравця у рейтингу визначається кращою сумою ударів вище
пару з урахуванням рейтингу поля [Gross – Par – (CR – Par) = Gross – CR],
поділеною на кількість зіграних раундів та округленою до другого
десятинного знаку. Рейтинг гравця набирає чинності за підсумками 10-ти
раундів у рамках рейтингових турнірів. Чим менше значення – тим вище
місце гравця у рейтингу. При цьому для Рейтингу можуть враховуватися не
більше 5-ти результатів (раундів), показаних спортсменом на одному і тому
ж полі. Таким чином, це Положення не обмежує кількість кваліфікаційних
раундів, які гольфіст може зіграти протягом сезону, але його місце в
рейтингу буде визначено по 10-ти кращим і не більше 5-ти на одному і тому
ж полі.
V. Критерії відбору гравців до Збірної
5.1. Головним критерієм відбору гравців до складу Збірної наступного
року є його місце в національному спортивному рейтингу гравців України на
кінець ігрового сезону. Останній турнір офіційного календаря Федерації
вважається кінцем ігрового сезону.
5.2. Склад Збірної визначається головним тренером, який несе
відповідальність за її підготовку і результати. У зв'язку з цим головний
тренер має право керуватися додатковими критеріями відбору до Збірної.
5.3. Склад Збірної затверджується Правлінням Федерації за поданням
пропозицій головного тренера квотою 25%.
5.4. Для членів Збірної підтверджений та діючий точний гандикап EGA є
обов’язковим, тобто результати усіх зіграних кваліфікаційних раундів
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повинні бути внесені до Єдиної системи обліку гандикапів (ЄСОГ) гравців
України.
5.5. Для членів Збірної акредитація у системі гандикапів EGA є
обов’язковою.
VI. Система підготовки Збірної
6.1. Підготовка членів і кандидатів Збірної ведеться відповідно до
планів, які складаються їхніми особистими тренерами. Затвердження,
контроль виконання та рекомендації щодо коригування планів покладається
на головного тренера Збірної.
6.2. Контроль виконання та рекомендації щодо коригування планів
підготовки членів та кандидатів Збірної здійснюється головним тренером на
весняно-літніх і осінньо-зимових зборах.
6.3. Спортивні збори Збірної проводяться, як правило, перед або відразу
після вагомих національних турнірів на місці їх проведення. До зборів, крім
членів і кандидатів Збірної, залучаються, по можливості, перспективні
спортсмени з резерву Збірної або гравці, які показали високі результати на
рейтингових турнірах.
VII. Міжнародні турніри за участю Збірної
7.1. Головний тренер Збірної подає на затвердження Правлінню
Федерації перелік міжнародних турнірів, в яких участь членів Збірної є
можливою та бажаною.
7.2. Право представляти Україну на міжнародних турнірах, що входять
до календаря EGA, IGF та R&A, надається членам та кандидатам Збірної.
7.3. Участь у вагомих міжнародних турнірах під егідою EGA, IGF та
R&A гравців України, які не є членами Збірної, можлива при згоді Федерації
та головного тренера Збірної.
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