Загальні положення
національного кваліфікаційного турніру «Porsche Golf Cup»
12 серпня 2017 року
1. Загальні питання
1.1. Турнір «Porsche Golf Cup» проводиться відповідно до офіційного календаря турнірів Superior Golf
Club на 2017 рік.
1.2. Організація і проведення турніру «Porsche Golf Cup» здійснюється Турнірним комітетом Superior Golf
Club. Безпосереднє проведення Турніру покладається на Суддівську колегію, яку очолює Головний Суддя
змагань.
1.3. Організатори не несуть відповідальності за будь-які можливі збитки, спричинені здоров'ю чи
власності учасників, представників преси, офіційних осіб та глядачів у зв'язку із проведенням Турніру.
2. Формат турніру
2.1. 12 серпня 2017 року - Індивідуальний залік Stroke Play Net;
2.2. Ігрові Ті: Чоловіки грають із жовтих ті; Жінки відіграють із червоних ті.
2.3. Гандикапні категорії:
Гандикап категорія: «0-12» - Stroke Play Net;
Гандикап категорія: «12.1-24» - Stroke Play Net;
Гандикап категорія: «24.1-36» - Stroke Play Net;
3. Мета та призначення турніру
3.1. Популяризація гольфу в Україні.
3.2. Підвищення майстерності гольфістів-аматорів.
3.3. Кваліфікація для участі у «Porsche Golf Cup World Final 2018».
4. Терміни та місце проведення
4.1. Місце проведення: Superior Golf Club, Україна, м. Харків, провулок Ак. Курчатова, 1А.
4.2. Дата проведення: 12 серпня 2017 року
5. Процедура подачі заявок, реєстрації та допуск учасників
5.1. До Турніру допускаються гравці, що мають офіційний гандикап.
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5.2. Реєстрація гравців на www.porsche.ua
5.3. Заявки на участь приймаються до 18:00, 06 серпня 2017 року
5.4. До Турніру допускаються гравці, які отримали підтвердження на участь у турнірі.
5.5. Якщо учасник турніру із будь-яких обставин не зможе взяти участь у турнірі, він зобов'язаний
проінформувати Турнірний комітет не пізніше 20:00, 9 серпня 2017 року
5.6. Право брати участь у «Porsche Golf Cup World Final 2018» мають лише власники автомобілів Porsche,
гравці чий вік не менше 21-го року на момент проведення турніру.
6. Суддівство та вирішення спорів
6.1. Турнірний комітет стверджує Головного Суддю Турніру.
6.2. Головний Суддя має право приймати остаточні рішення зі спірних питань у ході гри.
6.3. Всі суперечки і сумніви в застосуванні Правил розглядаються Головним Суддею протягом 30 хвилин
після завершення раунду. Після закінчення 30 хвилин претензії не розглядаються.
7. Правила поведінки гравців в ході змагань
7.1. Змагання проводяться в повній відповідності до Правил гольфу, затвердженими R&A та USGA, в
редакції, чинній з 1 січня 2016 року та Місцевих правил.
7.2. Учасники повинні дбайливо ставитися до майна клубу.
7.3. Учасники повинні знати це Положення та діяти відповідно до нього.
7.4. Учасники турніру повинні безпосередньо дотримуватися вимог етикету і Правил поведінки в Superior
Golf Club.
7.6. Глядачі і вболівальники допускаються на поле в суворо обмежені зони.
8. Змагання
8.1. Формування флайтів: 11 серпня 2017 року до 18:00.
8.2. Початок змагань 12 серпня 2017 року о 09:00, Shotgun.
8.3. Старт учасників відбувається згідно зі стартовим протоколом.
8.4. Учасник повинен бути присутнім на «ті» стартової лунки не пізніше, ніж за 5 хвилин до призначеного
часу старту. Учасник, який запізнився на 5 хвилин та більше від часу старту, дискваліфікується.
8.5. Оргкомітет залишає за собою право встановлювати та/або змінювати умови турніру, кількість
учасників, час старту у зв'язку з непередбаченими обставинами й умовами проведення турніру.
8.6. Гравці зобов'язані підтримувати встановлений темп гри і виконувати відповідні розпорядження
маршала і Судді. У разі невиправданої затримки гри гравцеві виноситься попередження. У разі повторного
порушення - покарання у вигляді штрафного удару. Максимальна міра – дискваліфікація.
8.7. Гра припиняється у разі зміни погодних умов. Сигналом припинення гри служить пуск сигнальної
ракети жовтого кольору і (або) три коротких гудки. У разі, якщо погодні умови становлять загрозу для життя чи
здоров'я гравців, гра припиняється. Сигналом припинення гри є пуск сигнальної ракети червоного кольору і
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(або) довгий гудок. Після цього сигналу гравці повинні піти з поля, попередньо замаркувавши свої м'ячі.
Сигналом до відновлення гри служить пуск ракети зеленого кольору і (або) два коротких повторюваних гудка.
9. Підведення підсумків турніру та нагородження переможців й призерів
9.1. Після закінчення раунду гравець негайно зобов'язаний особисто здати лічильну картку зі своїм
підписом та підписом маркера в суддівську колегію. Відповідальність за правильне зазначення результату на
лунках покладається на гравця.
9.2. Переможці національного кваліфікаційного турніру «Porsche Golf Cup» (власники автомобілів
Porsche):
- Кращий Gross результат турніру;
- Кращий Net результат гандикапної групи «0-12»;
- Кращий Net результат гандикапної групи «12.1-24»;
- Кращий Net результат гандикапної групи «24,1-36».
Номінації гостьового заліку «Porsche Golf Cup»:
- Кращий Gross результат турніру;
- Кращий Net результат в гандикапної групи «0-12»;
- Кращий Net результат в гандикапної групи «12.1-24»;
- Кращий Net результат в гандикапної групи «24,1-36».
9.3. Право представляти Україну на «Porsche Golf Cup World Final 2018» мають тільки переможці
національного кваліфікаційного турніру «Porsche Golf Cup» (власники автомобілів Porsche, підтвержденням
чого є наявний технічний паспорт на автомобіль із зазначеним ім’ям власника авто).
9.4. У випадку однакового результату Gross, буде проведена повторна гра 18-й лунці, а у випадку
однакового результату Net виграє той гравець, чий гандикап був нижче.
9.5. Церемонія нагородження відбудеться 12 серпня 2017 року о 18:00 на майданчику біля Клубного
Дому. Присутність переможців та призерів на Церемонії нагородження турніру обов'язкова.

Затверджую:
Бренд директор Porsche в Україні
Андрій Ханін
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