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Загальні положення турніру 

«Volvo World Golf Challenge 2018» 

Ukraine Final 

 

1. Загальні питання: 

1.1. Турнір «Volvo World Golf Challenge 2018» проводиться відповідно до календаря турнірів 

Superior Golf Club на 2018 р.; 

1.2. Організацію і проведення турніру «Volvo World Golf Challenge 2018» здійснює Оргкомітет 

Superior Golf Club і представники Winner Imports Ukraine; 

1.3. Організатори не несуть відповідальності за будь-які можливі збитки, спричинені здоров'ю 

чи власності учасників, представників преси, офіційних осіб і глядачів у зв'язку з 

проведенням турніру. 

2. Формат турніру: 

2.1. Individual Stableford (із урахуванням гандикапу); 

2.2. Гравці з гандикапом вище 28,0, беруть участь у турнірі з гандикапом 28,0; 

2.3. Гравці зі статусом Pro, можуть взяти участь у турнірі поза заліком, за рішенням 

турнірного комітету. 

3. Терміни та місце проведення: 

3.1. Місце проведення: Superior Golf & Spa Resort, Україна, Харків, пр. Ак. Курчатова, 1А; 

3.2. Дата проведення: 14 липня 2018 року. 

4. Процедура подачі заявок, реєстрації та допуску учасників: 

4.1. Подача заявок гравців проходить шляхом заповнення реєстраційної форми на 

офіційному сайті  

4.2. Організатори, залишають за собою право, без пояснення причин, відхилити заявку 

гравця на участь у турнірі; 

4.3. До участі у турнірі допускаються гравці, які досягли 18-ти річного віку; 

4.4. Нерезиденти України не мають право представляти Україну на міжнародному фіналі, 

але можуть брати участь в турнірі, поза основним заліком; 

4.5. Представники приймаючого клубу і організатори турніру грають поза основним заліком; 
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4.6. При реєстрації на турнір, гравець зобов'язаний пред'явити головному судді турніру свою 

гандикапну історію, із візою свого гандикапного комітету. В разі відсутності даного документа, 

учасник грає в турнірі, поза основним заліком; 

4.7. Право представляти Україну на міжнародному фіналі мають гравці, які мають офіційний 

гандикап ЕГА і гандикапну історію, що складається із більш ніж 5-ти офіційних раундів у 2018 

році станом на 14 липня 2018 року. 

5. Суддівство та подання апеляцій: 

5.1. Директор турніру затверджує Головного Суддю Турніру; 

5.2. Головний суддя, його заступник і судді мають право приймати остаточні рішення зі 

спірних питань у ході гри; 

5.3. Апеляція приймається від учасників Турніру головним суддею або його заступником 

протягом 30 хвилин після завершення раунду в письмовій формі. Після закінчення 30 хвилин 

після закінчення раунду гравцем апеляції не приймаються. 

6. Правила поведінки гравців в ході змагань: 

6.1. Учасники повинні дбайливо ставитися до майна клубу; 

6.2. Учасники повинні знати це Положення і суворо дотримуватися його; 

6.3. Учасники повинні дотримуватись Правил гольфу (R&A Rules і USGA); 

6.4. Учасники турніру повинні слідувати Правилам поведінки в Superior Golf Club; 

6.5. Учасники повинні суворо слідувати рішенням Оргкомітету. 

7. Змагання: 

7.1. Турнір в форматі Individual Stableford (із урахуванням гандикапу); 

7.2. Стартові ті: Чоловіки - Жовті Ті, Жінки - Червоні Ті; 

7.3. Початок змагань: 14 липня 2018 року о 9:00; 

7.4. Формат старту: Tee Time; 

7.5. Учасник повинен бути присутнім на «ті» стартової лунки не пізніше, ніж за 5 хвилин до 

призначеного часу старту. У разі спізнення учасник отримує 2 штрафні удари; 

7.6. Додаткові номінації: Best in Gross, Longest Drive, Closest to the pin; 

7.7. Максимальна кількість ударів гравців не повинно перевищувати +5 ударів до Par лунки; 
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7.8. Оргкомітет залишає за собою право встановлювати та/або змінювати умови Турніру, 

кількість учасників, час старту у зв'язку з непередбаченими обставинами та умовами 

проведення турніру. 

8. Підведення підсумків змагань та нагородження учасників: 

8.1. Переможцем турніру є гравець, який набрав найбільшу кількість очків Stableford за 

обумовлений раунд; 

8.2. У разі однакової кількості очок Stableford у гравців, проводиться процедура порівняння 

гандикапів, та гравець, чий гандикап нижче, і є переможцем; 

8.3. Гравець, який набрав більше, ніж 44 очки Stableford - дискваліфікується із змагання, і не 

може претендувати на призові місця. 

8.4 Переможцю турніру необхідно підтвердити свою участь у міжнародному фіналі не пізніше 

ніж 01 вересня 2018 року.  

8.5 У випадку відмови переможця від участі у міжнародному фіналі, право представляти 

Україну передається учаснику, який посів 2-ге місце відповідно до підсумкового протоколу.  
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