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 5201 חובבים לבוגרים ולסיניורס הפתוחה ישראל אליפות

 התחרות תנאי

 :כללי .1

בקטגוריות במועדון הגולף קיסריה, , תתקיים 'בחלק אליפות ישראל הפתוחה לחובבים,  .א
 הבאות:

 ומעלה. 14, מגיל בוגרים, גברים/נשים (1

ביום או יותר  45או יותר ונשים בנות  50גברים בני  – גברים/נשים ,סיניורס (2
 .(16/11/2015) תחרותה לשהראשון 

 האליפות תתקיים בתאריכים הבאים: .ב

 יום אימון )פרקטיס(. –' איום  15/11/15 (1

 ימים(. 3גומות ) 54תחילת תחרות  – 'ביום  16/11/15 (2

 .יום שני לתחרות – 'גיום  17/11/15 (3

 יום שלישי ואחרון לתחרות.  – 'דיום  18/11/15 (4

 טקס סיום וחלוקת פרסים.  16:00בשעה       

 :תנאי השתתפות .2

 ובעלי (בתוקף חברות) בישראל הגולף איגוד חברי להיות חייבים ישראלים משתתפים .א
 .חובב מעמד לכללי המובנים בכל לענות ועליהם, האיגוד של רשמי פאהנדיק

ומעלה  35משתתפים בני  .חייבים להיות בעלי אישור רפואי ישראליםהמשתתפים כל ה .ב
בדיקה ארגומטרית בתוקף אישור על ביצוע להמציא למועדון הבית שלהם , בנוסףחייבים 

עפ"י חוק הספורט. באחריות המועדונים )קיסריה וגעש( לאשר את חבריהם כבעלי אישור 
 זה.

 לכללים ובהתאם R&A ה ידי על המאושרים הגולף לחוקי בהתאם תשוחק האליפות .ג
 .לאליפות התחרות וועדת בישראל הגולף איגוד ידי על שאושרו מקומיים

 כלים בנושאי להשתמש לשחקנים חל איסור. (CADDY) כלים נושאישימוש ב מאושר .ד
  .מקצוענים גולפאים המוגדרים

 מכוניות גולף: .ה

על  (: חל איסור שימוש במכוניות גולף, ונשים גבריםבקטגוריית "בוגרים" ) (1

 . (CADDY)השחקנים, ציודם ונושאי כליהם 
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ונשים(: מותר השימוש במכוניות גולף, לשחקנים,  גבריםבקטגוריית "סיניורס" ) (2

 . (CADDY)ציודם ולנושאי כליהם 

 .הדרגים בכל השחקנים לכל מותר חשמליות גולף בעגלות שימוש .ו

 :הרשמה לתחרות .3

 יאוחר לא המועדונים של" שופ-פרו"ב ההרשמה בעת ישולמו לתחרויות הרשמה דמי .א
 .17:00בשעה  13/11/15 מתאריך

לא תאושר הרשמה ללא תשלום, ללא חברות באיגוד הגולף וללא אישור רפואי כולל  .ב
 ארגומטריה בתוקף.

 למשתתף. ₪ 250 עלות ההרשמה: .ג

 הערות חשובות: .ד

דמי תבוטל וקטגוריה ה –משתתפים בקטגוריה  6 -מ במידה שירשמו פחות  (1
 לנרשמים. ויוחזרההרשמה 

יקבע סף הנדיקאפ מכסימלי , במידה וכמות הנרשמים תעלה על קיבולת המגרש (2
 ע"י וועדת התחרות, והכסף יוחזר לנרשמים שהשתתפותם בוטלה עקב כך.

יומיים ה" לאחר CUTחלופה נוספת העומדת לוועדת התחרות הינה ביצוע " (3
של התחרות. באם יוחלט כך, הודעה תפורסם לפני תחילת התחרות, אשונים הר

 ומשתתף שיחפוץ לבטל השתתפותו עקב כך, כספו יוחזר לו.

 :הבאות הקטגוריות לפי חקויש משתתפים .4

 .שחור טי - חבטות משחק – גומות 54: חפתו "בוגרים" גברים .א

 .לבן טי - חבטות משחק – גומות 54: חפתו "בוגרים" נשים .ב

  .כחול טי - חבטות משחק – גומות 54"סיניורס" גברים פתוח:  .ג

  .ירוק טי - חבטות משחק – גומות 54"סיניורס" נשים פתוח:  .ד

 .נפרדת תחרות מהווה קטגוריה כל .ה

 :פרסים .5

 גביעים למקום הראשון והשני לתוצאות ברוטו הטובות ביותר בכל קטגוריה. .א

 בכל קטגוריה.גביע למקום הראשון לתוצאת נטו הטובה ביותר  .ב

 כפל פרסים.יוכל להיות לא  .ג
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 יתקיים, מהדרגים אחד בכל הנמוכות ברוטו בתוצאות הראשון למקום שוויון של במקרה .ד
, תיקו ועדיין במידה, 1 בגומה ישוחק אשר, בדבר הנוגעים השחקנים בין מיידי שוויון שובר

 ייקבע אחר או זה שחקן אשר עד, חלילה וחוזר 1 לגומה יחזרו – תיקו עדיין ואם, 2 בגומה
 . כמנצח

 על ייקבע הזוכה, הדרגים אחד בכל נטו ראשון אוברוטו  שני למקום שוויון של במקרה .ה
 9 -ב בסיבוב האחרון לתחרות. אם עדיין קיים שיוויון, הטובה /נטוהברוטו תוצאת בסיס
 /נטוברוטו האחרונות הגומות 6 לפי - שוויון קיים עדיין ואם האחרון הסיבוב של גומות

 3 גומות של /נטוברוטו התוצאות סיכום לפי - שוויון קיים עדיין ואם האחרון בסיבוב
 לסיבוב עצמה על תחזור השיטה שוויון קיים עדיין אם. האחרון סיבוב של אחרונות

 .הקודם

 :הנחיות נוספות .6

 אשר אך( אס.פי.י'ג או לייזר) דיגיטליים מרחק מדידת באמצעי להשתמש לשחקנים מותר .א
 .גובה הפרשי מודדים אינם

 מודל לפי לזיהוי ניתן להיות חייב שחקן כל של פתיחה מחבט( : driver) פתיחה מחבט .ב

 .פסילה - זה כלל להפרת עונש. R&A - ה  של ברשימה שמופיע ושיפוע

 במקרה. ה/ביצועיו את לשפר במטרה כלשהו בסם ביודעין להשתמש למתחרה אסור .ג
 ועדת, טיפוליים לא לצרכים בסם שהשתמש ברורים קליניים סימנים יראה ומתחרה
 צפוי זה תנאי מפר אשר מתחרה. סמים מבחן שיעבור לדרוש רשאית תהיה התחרות
 הקליני מעמדם מהו בטוחים אינם ואשר תרופות הנטולים למתחרים מומלץ. לפסילה
 .התחרות תחילת לפני התחרות ועדת עם להתייעץ זה בהקשר

 כל. לאליפות התחרות תנאי לשנות או/ו לקבוע הזכות את לעצמה שומרת התחרות ועדת .ד
 .סופיות התחרות תועד החלטות

 סך של ביותר הנמוכה הכוללת התוצאה, כמבוטל יוכרז התחרות של כלשהו סבוב אם .ה
 .המנצחים את קבעת, ששוחקו הסיבובים

 ציוד של צורה כל או, ביפרים, ניידים בטלפונים השימוש - אלקטרוני ציוד/ניידים טלפונים .ו
 אם .התחשבות וחוסר הפרעה מהווה, משחק במהלך כליו נושא או השחקן י"ע אלקטרוני

 שימוש כל,33-2 לחוק בכפוף .לכבותו עליו, כזה מכשיר כליו נושא או שחקן ברשות יש
 עד, המשתמש נגד, התחרות ועד י"ע משמעתיים צעדים לנקיטת יגרום, דלעיל במכשיר
 .שחקן לפסילת

 .באדיקות ייאכף המשחק קצב .התוצאה כרטיס גבי על מפורסמת המשחק קצב טבלת .ז

, תוצאה לגבי ספק שיש הבמיד, התחרות סיבוב כל בסוף – תוצאה כרטיסי החזרת .ח
 כל בסוף. הכרטיס הכנסת לפני העניין את התחרות ועדת מול לבדוק חייבים שחקניםה

 התוצאה כרטיס על שלהם המרקר את להחתים השחקנים מחוייבים, תחרות סיבוב
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 לרשמי שלהם התוצאה כרטיסי את להחזיר עליהם מכן לאחר מיד. עליו בעצמם ולחתום
 .פסילה – זו תקנה ביצוע אי על העונש .התוצאות

 :התחרות מנהלי .7

 ./מייק אוסיפשגב בועז: התחרות מנהלשופט ו .א

 .עפרה סטופבזיל כץ,  ,שגב בועז – התחרות ועדת .ב


