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Алгоритм формування та розрахунку національного рейтингу з гольфу
1. До рейтингу входять всеукраїнські змагання з гольфу календаря Всеукраїнської федерації
гольфу.
2. Кожен гольф-клуб має право запропонувати клубні турніри для включення до списку
рейтингових турнірів. Якщо тренер Національної Збірної, Голова Комісії Атлетів та
Спортивний комітет разом підтримують поданий Клубом турнір, то такий турнір набирає
статусу рейтингового.
3. Кожен рейтинговий раунд має бути зіграним у форматі гри на рахунок ударів грос з
виконанням гандикапових умов діючої Системи гандикапів WHS. Жінки та чоловіки мають
грати з однакових стартових майданчиків ті, відповідно до статі.
4. Результати рейтингових раундів вводяться до ЄСОГ уповноваженими Гандикаповими
Комітетами, які відповідають за виконання технічних умов для урахування результатів у
рейтингу.
5. Після першого раунду кожен гравець отримує показник, який відповідає різниці кількості
ударів грос відповідно по пару з урахуванням рейтингу поля. Після кожного наступного
раунду розраховується середнє арифметичне показників усіх зіграних рейтингових раундів.
Офіційну позицію у рейтингу гравець отримує після п’яти (5) раундів. Після десяти (10)
раундів у рейтингу використовується середнє арифметичне десяти (10) кращих показників.
6. Рейтинг розраховується щорічно з початку календарного року. Чим нижчий показник, тим
вище місце у рейтингу. Якщо гравці мають одинакові показники, то перевага надається
гравцю, який зіграв більшу кількість рейтингових раундів. Якщо не вдається надати переваги,
тоді тренер Національної Збірної, Голова Комісії Атлетів та Спортивний комітет повинні
обрати додаткові показники зі списку доступних у системі розрахунку рейтингів.
7. Попередній список рейтингових турнірів поточного року має бути визначено до 1 січня.
Додання нових турнірів після вказаної дати можливе за написанням листа до ВФГ за 10
робочих днів до дати проведення турніру. Якщо результати рейтингового турніру відсутні або
не відповідають з будь-якої умови, перерахованої вище, то такі результати не можуть бути
врахованими у рейтингу.

