ПОЛОЖЕННЯ
щодо проведення змагань з гольфу
«OPEN LADIES GOLF TOUR»
в сезоні 2022

REGULATIONS
on holding golf competitions
"OPEN LADIES GOLF TOUR"
in the 2022 season

1. Загальні положення
1.1 Змагання з гольфу серед жінок аматорів, що
включені в дане положення (далі - Змагання),
організовуються та проводяться Оргкомітетом «OPEN
LADIES GOLF TOUR» (далі - Оргкомітет).
1.2 Змагання проводяться з метою:
а) популяризації жіночого гольфу як виду спорту,
б) підвищення спортивної майстерності гольфістіваматорів,
в) співпраці та популяризації гольф-клубів і площадок
для гольфу України.
1.3 Змагання проводяться у відповідності до Правил
гольфу, що затверджені R&A та USGA, Умов даних
змагань та Місцевих правил, що відображають
нестандартні специфічні умови конкретного гольф
поля, Регламенту етапу та даного Положення.

1. General provisions
1.1 Golf competitions among women amateurs included
in this provision (hereinafter - the Competition) are
organized and conducted by the Organizing Committee
"OPEN LADIES GOLF TOUR" (hereinafter - the Organizing
Committee).
1.2 Competitions are held to:
a) popularization of women's golf as a sport,
b) improving the sportsmanship of amateur golfers,
c) cooperation and promotion of golf clubs and golf
courses in Ukraine.
1.3 Competitions are held in accordance with the Golf
Rules approved by R&A and USGA; The conditions of the
competition and the Local rules, reflecting the nonstandard specific conditions of a particular golf course,
the Regulations of the stage and these Regulations.

2. Місце і строки проведення змагань
2.1 Змагання складаються з чотирьох етапів і Фіналу,
що проводитимуться у 2022 році у відповідності до
календарного плану.
1 етап: 3 березня, поле Kempinski Hotel the Dome
Antalya Golf Club, Белек, Туреччина
2 етап: 21 травня, поле Суперіор, Гольф Клуб
Суперіор, Харків
3 етап: 25 червня, поле Чемберлен, поле Прем’єр,
Гольф Клуб Гольфстрім, Київ
4 етап: 16 липня, поле Едем, Гольф Клуб Едем, Львів
Фінал: 3 вересня, поле Козин, Гольф Клуб Козин, Київ
2.2 Оргкомітет Туру своїм рішенням може змінити
кількість етапів, дати і місця проведення етапів Туру.

2. Place and terms of competitions
2.1 Competitions consist of four stages and the Final,
which will be held in 2022 in accordance with the
calendar plan.
Stage 1: March 3, Kempinski Hotel the Dome Antalya
Golf Club, Belek, Turkey
Stage 2: May 21, Superior Course, Superior Golf Club,
Kharkiv
Stage 3: June 25, Chamberlain Course, Premier Course,
Golfstream Golf Club, Kyiv
Stage 4: July 16, Edem Course, Edem Golf Club, Lviv
Final: September 3, Kozyn Course, Kozyn Golf Club, Kyiv
2.2 The Tour Organizing Committee may change the
number of stages, dates and venues of the Tour stages
by its decision.

3.

Вимоги до учасників змагань і порядок їх
допуску
3.1 Беручи участь в одному з етапів Туру, гравець дає
свою згоду на участь в загальному заліку Туру. При
цьому гольфіст-учасник повинен відповідати
наступним критеріям:
а) володіти статусом аматора відповідно до Правил,
що визначають статус аматора
б) в номінаціях з урахуванням гандикапу
застосовується підтверджений гандикап WHS (з

3.

Requirements to participants of competitions and
the order of their admission
3.1 By participating in one of the stages of the Tour, the
player agrees to participate in the overall standings of
the Tour. The participating golfer must meet the
following criteria:
a) have the status of an amateur in accordance with the
Rules governing the status of an amateur
b) in the nominations taking into account the handicap
the confirmed WHS handicap is used (from the Datagolf
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системи «Датагольф» або підтверджений Домашнім
клубом з гандикапною історією останніх 8ми раундів
за 12 останніх календарних місяців)
в) гравці без підтвердженого гандикапу WHS, на
загальних підставах беруть участь в номінаціях грос, в
розіграшах Longest Drive і Closest to the Pin, поза
заліком беруть участь в номінаціях з урахуванням
гандикапу. Зіграні таким чином раунди є
кваліфікаційними і враховуються для присвоєння
початкових гандикапів WHS
г) кожен гравець зобов'язаний знати значення свого
гандикапу
д) гандикаповий ліміт 36.0.
3.2 Допуск до окремого етапу Туру здійснює
Турнірний комітет, що формується для проведення
даного етапу.
3.3 Максимальна кількість учасників кожного етапу
змагань Туру може бути встановлена Турнірний
комітет етапу або Оргкомітетом Туру з урахуванням
організаційних можливостей і вимог приймаючого
гольф клубу. Рішення про максимальну кількість
учасників фіксується в Регламенті відповідного етапу.
3.4 У разі перевищення кількості поданих заявок над
максимальною кількістю учасників етапу, рішення
про допуск спортсмена приймає Турнірний комітет
етапу Туру.

system or confirmed by the Home Club with a handicap
history of the last 8 rounds for the last 12 calendar
months)
c) players without a confirmed WHS handicap, on
general grounds participate in the gross nominations, in
the Longest Drive and Closest to the Pin draws, outside
the competition participate in the nominations taking
into account the handicap. The rounds played in this way
are qualifying and are taken into account for the
assignment of the initial handicaps WHS
d) each player must know the meaning of its handicap
e) handicap limit 36.0.
3.2 Admission to a separate stage of the Tour is carried
out by the Tournament Committee, which is formed to
conduct this stage.
3.3 The maximum number of participants in each stage
of the Tour may be set by the Tournament Committee of
the stage or the Organizing Committee of the Tour,
taking into account the organizational capabilities and
requirements of the host golf club. The decision on the
maximum number of participants is recorded in the
Regulations of the relevant stage.
3.4 In case of exceeding the number of submitted
applications over the maximum number of participants
of the stage, the decision on the admission of the athlete
is made by the Tournament Committee of the Tour
stage.

4. Фінансові питання
4.1 Проведення змагань здійснюється за рахунок
коштів організаторів відповідних етапів.
4.2 Вартість участі (грін-фі, оргвнесок) визначаються
відповідно до Регламенту поточного етапу.

4. Financial issues
4.1 Competitions are held at the expense of the
organizers of the respective stages.
4.2 The cost of participation (green-fee, registration fee)
is determined in accordance with the Regulations of the
current stage.
4.2 Expenses of participants for travel, food,
accommodation, green-fee, organizational fee, etc.
carried out at the personal expense of the participants
or at the expense of the organizations that send them.

4.2 Витрати учасників змагань на проїзд, харчування,
розміщення, грін-фі, організаційний внесок і т.п.
здійснюється за особистий рахунок учасників або за
рахунок організацій, що їх відряджають.
5.

Формат змагань та інші організаційні питання

5.

Competition format and other organizational
issues
5.1 All stages of the Tour are held in the format of
Stableford with taking handicap into account.
5.2 The starting tee positions for each stage of the
competition are determined by the Tournament
Committee of the stage.

5.1 Всі етапи Туру проводяться у форматі Stableford з
урахуванням гандикапу.
5.2 Стартові майданчики ті для кожного етапу
змагань визначаються Турнірним комітетом етапу.

6. Гандикапи і порядок їх застосування
6.1 Для підбиття підсумків на кожному з етапів у грі
на рахунок ударів з урахуванням гандикапу,
використовується гандикапова фора, що дорівнює
100% ігрового гандикапу. Ігровий гандикап кожного
гравця визначається відповідно до положень
«Системи гандикапів WHS». Формула, яка враховує
точний гандикап гравця в системі гандикапів ВФГ, пар
і рейтинги поля для конкретних майданчиків ті: PHCP

6. Handicaps and the order of their application
6.1 To summarize the results at each stage of the stroke
play game with handicap counting, handicap odds equal
to 100% of the playing handicap are used. The playing
handicap of each player is determined in accordance
with the provisions of the WHS Handicap System. The
formula that takes into account the exact handicap of
the player in the system of UGF handicaps, par and
course ratings for specific positions are: PHCP = EHCP *

2

= EHCP * (SR / 113) + (CR - Par), з округленням до цілого
числа (0,5 округляється в більшу сторону).
6.2 З метою забезпечення достовірності гандикапів
кожному учаснику змагань Туру слід:
а) зареєструватися в системі обліку гандикапів WHS
«Датагольф» ВФГ
б) вживати всі доступні йому заходи для того, щоб
протягом сезону максимально можлива кількість
зіграних гравцем раундів, крім етапів Туру, були
відображені в системі обліку гандикапів ВФГ.
6.3 Відповідальність за своєчасність зміни гандикапу
і достовірність його зазначення в рахунковій картці
кожен учасник змагань Тура несе особисто. Якщо
напередодні проведення етапу Туру учасник грав в
змаганнях, результати яких могли призвести до зміни
його гандикапу, але ще не знайшли відображення в
системі обліку гандикапів, учасник зобов'язаний
перед початком етапу сповістити про це Турнірний
комітет і розрахувати свій ігровий гандикап з
урахуванням очікуваних змін точного гандикапу.
6.4 Результати кожного раунду по завершенні
кожного етапу змагань Туру передаються до ВФГ в
якості кваліфікаційних результатів, на підставі яких
точні гандикапи гравців в системі обліку «Датагольф»
відповідним чином коригуються.
6.5 За відсутності реєстрації гравця в системі обліку
гандикапів ВФГ, а також у разі, якщо гандикап гравця
в системі обліку гандикапів ВФГ не є «активним» з
будь-якої причини, рішення про допуск до змагань з
урахуванням гандикапу і про застосовний в такому
випадку гандикап, приймається Турнірним комітетом
з урахуванням інформації, наявної на момент допуску
до змагань. За відсутності достатньої інформації
Турнірний комітет має право відмовити заявнику у
допуску до змагань з урахуванням гандикапу.
6.6 Турнірний комітет з урахуванням інформації,
наявної на момент допуску гольфістів до будь-якого з
етапів Туру, може змінити значення ігрового
гандикапу учасника на свій розсуд, повідомивши
гравцеві про своє рішення до початку змагання.

(SR / 113) + (CR - Par), rounded to an integer (0.5 is
rounded up).
6.2 In order to ensure the authenticity of handicaps,
each participant of the Tour should:
a) register in the UGF handicap accounting system WHS
"Datagolf"
b) take all measures available to ensure that during the
season the maximum possible number of rounds played
by the player, except for the stages of the Tour, were
reflected in the UGF handicap accounting system.
6.3 Each participant of the Tour is personally responsible
for the timeliness of the change of the handicap and the
accuracy of its indication in the scorecard. If on the eve
of the Tour stage the participant played in competitions,
the results of which could lead to a change in its
handicap, but not yet reflected in the handicap
accounting system, the participant must notify the
Tournament Committee and calculate its playing
handicap taking into account the expected changes. Of
the exact handicap.
6.4 The results of each round at the end of each stage of
the Tour are transmitted to the UGF as qualifying results,
based on which the exact handicaps of the players in the
accounting system "Datagolf" are adjusted accordingly.
6.5 In the absence of registration of a player in the UGF
handicap accounting system, as well as if the player's
handicap in the UGF handicap accounting system is not
"active" for any reason, the decision on admission to
competitions based on handicap and the applicable
handicap in this case, is accepted by the Tournament
Committee taking into account the information available
at the moment of admission to the competition. In the
absence of sufficient information, the Tournament
Committee has the right to deny the applicant admission
to the competition, taking into account the handicap.
6.6 The Tournament Committee, taking into account the
information available at the time of admission of golfers
to any of the stages of the Tour, may change the value of
the participant's playing handicap at its discretion,
notifying the player of its decision before the
competition.

7. Підбиття підсумків
7.1 На окремому етапі Туру
а) Розподіл місць і переможець на кожному етапі
визначаються відповідно до Регламенту даного
етапу.
б) Якщо два або більше учасників показали
однаковий результат, то місця розподіляються за
значеннями гандикапів. Перемагає учасник з більш
низьким гандикапом.
в) При рівності рахунків інших учасників, починаючи з
другого місця, вважається, що вони «поділили»
відповідні до їх результату місця.
г) Результати учасників, які завершили гру на етапі,
враховуються у Річному Заліку.

7. Summing up
7.1 At a separate stage of the Tour
a) The distribution of places and the winner at each stage
are determined in accordance with the Regulations of
this stage.
b) If two or more participants showed the same result,
the places are distributed according to the values of
handicaps. The winner is the participant with the lower
handicap.
c) In case of equality of scores of other participants,
starting from the second place, it is considered that they
"divided" the places corresponding to their result.
d) The results of the participants who completed the
game at the stage are taken into account in the Annual
Scoring.
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7.2 За підсумками сезону Туру
а) Переможець Туру за підсумками сезону
визначається максимальною сумою очків, набраних
кожним учасником на двох кращих для гравця етапах
Туру і Фіналу. Якщо протягом сезону учасник зіграв
менше двох етапів, його результатом вважається
сума очків, набраних в усіх зіграних етапах сезону.
б) Якщо краща сума рейтингових очок буде набрана
двома або більше учасниками, переможець
визначатиметься за наступною процедурою: вище
місце присуджується гравцю з найбільшою кількістю
перемог на етапах Туру в сезоні, що завершився; за
рівності цього результату – за найбільшою кількістю
других місць і так далі.
в) У разі рівності суми рейтингових очок учасників, які
не претендують на перше місце за підсумками
сезону, вважається, що вони поділили відповідні
місця.
г) В залік Туру ідуть тільки раунди, що були зіграні зі
значенням точного гандикапу 36.0 та нижче.

7.2 Following the results of the Tour season
a) The winner of the Tour at the end of the season is
determined by the maximum amount of points scored
by each participant in the two best stages for the player
of the Tour and Final. If a participant has played less than
two stages during the season, the result is the sum of
points scored in all stages of the season.
b) If the best amount of rating points is scored by two or
more participants, the winner will be determined by the
following procedure: the highest place is awarded to the
player with the most victories in the stages of the Tour
in the completed season; if this result is equal - for the
largest number of second places and so on.
c) In case of equality of the sum of rating points of
participants who do not claim the first place following
the results of a season, it is considered that they have
divided the corresponding places.
d) Only rounds that have been played with an exact
handicap value of 36.0 and below are credited to the
Tour.

8. Нагородження переможців і призерів
8.1 За підсумками кожного етапу Туру призами і/або
кубками нагороджуються гравці відповідно до
Регламенту поточного етапу.
8.2 За підсумками сезону переможці і призери в
Річному Заліку нагороджуються призами. Оргкомітет
на свій розсуд може розширити список гольфістів, що
нагороджуються.
8.3 Переможець Туру стає володарем перехідного
кубку.

8. Awarding winners and prize-winners
8.1 Following the results of each stage of the Tour,
players are awarded prizes and / or cups in accordance
with the Regulations of the current stage.
8.2 At the end of the season, the winners and prizewinners in the Annual Scoring are awarded prizes. The
Organizing Committee may, at its discretion, expand the
list of awarded golfers.
8.3 The winner of the Tour becomes the owner of the
Challenge Cup.
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Розрахунок залікових балів
Calculation of the contest points
Місце // Place
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30+

Бали // Points
50
45
41
38
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
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