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ПОЛОЖЕННЯ 

Про акредитацію гравців з гольфу в системі гандикапів WHS 
 

1. Загальні умови 

Вимоги, які викладені в даному Положенні регулюють умови, права, обов’язки та процедуру 

надання акредитації гравцям України з гольфу (далі – акредитовані гравці) у системі гандикапів WHS та 

має за мету створення акредитованим гравцям умов для участі у всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях з гольфу. 

Федерація надає гравцям статус акредитованих гравців в системі WHS. 

Отримати статус акредитованого гравця можуть громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. 

Значення гандикапу WHS підтверджується відповідним записом у Єдиній Системі Обліку 

Гандикапів (далі – ЄСОГ) гравців з гольфу України. Гандикап WHS гравця вважається «підтвердженим 

гандикапом WHS» з того часу, коли інформація про його гандикап WHS з’являється на офіційній 

сторінці ВФГ у розділі «Гандикапи гравців». 

Облік гандикапів ведеться уповноваженими Федерацією Гандикаповими Комітетами клубів 

України, які мають доступ до ЄСОГ. 

Акредитований гравець – це гравець, який отримав у системі гандикапів WHS персональний 

номер гравця з гольфу України, картку та офіційний гандикап WHS у разі виконання всіх норм його 

присвоєння, а також отримує перерахунок присвоєного гандикапу WHS. Повний перелік акредитованих 

гравців можна переглянути на офіційній сторінці ВФГ у розділі «Гандикапи гравців», за посиланням 

www.ukrgolf.org/gandikapi/gandikapi_gravciv  

Акредитація в системі гандикапів WHS діє один рік (мається на увазі календарний рік з 1 січня 

по 31 грудня) і потребує щорічного подовження. З 1 грудня поточного року по 31 січня наступного року 

гравці повинні визначитись та обрати новий Домашній клуб, або підтвердити своє рішення, щодо 

обраного раніше Домашнього клубу на наступний рік та виконати у повному обсязі вимоги вказані в п. 

3 та 4 даного Положення. У цей час інформація на сайті ВФГ про акредитованих гравців зберігається та 

є доступною.  Якщо гравець не проходить процедуру акредитації в системі WHS до 31 січня, тоді з 1 

лютого: 

 акредитація в системі гандикапів WHS для такого гравця призупиняється автоматично; 

 його гандикап WHS стає «непідтвердженим»; 

 участь в турнірах, які мають статус кваліфікаційних раундів, для такого гравця дозволена 

лише поза загальним заліком, а також 

 інформація про значення гандикапу WHS такого гравця стає недоступною для перегляду 

на офіційній сторінці ВФГ у розділі «Гандикапи гравців».  

 

2. Права та обов’язки 

Акредитований гравець має право: 

 Отримати персональний номер гравця з гольфу України (ID) згідно ЄСОГ; 

 Отримати офіційний підтверджений гандикап WHS; 

 Отримати персональну картку акредитованого гравця; 

 Обрати серед гольф клубів України один «Домашній КЛУБ», який має уповноважений 

Федерацією Гандикаповий Комітет, з метою обліку, ведення та перерахунку його гандикапу WHS; 

 Представляти країну на міжнародних змаганнях з гольфу у разі виконання відповідних 

спортивних кваліфікаційних норм; 

 Приймати участь у турнірах/змаганнях та заходах, які проводить Федерація; 

 Користуватись навчально-методичними та науковими розробками, а також 

інформаційними джерелами Федерації. 

Обов’язки акредитованого гравця: 

http://www.ukrgolf.org/gandikapi/gandikapi_gravciv


2 
 

 Своєчасно подавати до Гандикапового Комітету обраного Домашнього Клубу результати 

усіх зіграних кваліфікаційних раундів; 

 Вносити щорічно оплату уповноваженій Федерацією організації (далі – УФО) за 

присвоєння персонального номеру гравця з гольфу України (ID) згідно ЄСОГ у розмірі, який 

встановлюється Рішенням Правління Федерації; 

 Дотримуватися основних принципів та правил діючої з 2020 року системи гандикапів 

WHS та будь-яких додатків до неї, Статуту Федерації та вимог даного Положення; 

 Зберігати від розголошення конфіденційну інформацію з питань діяльності Федерації, яка 

стала йому відома з будь-яких обставин. 

 

3. Процедура отримання акредитації гравця в системі гандикапів WHS. 

Для отримання статусу акредитованого гравця в системі гандикапів WHS гольфіст подає до 

Федерації необхідні документи та сплачує УФО встановлений внесок. 

3.1 Для осіб, які проходять таку процедуру перший раз, необхідно: 

 Подати заяву на ім’я президента Федерації (додаток 1); 

 Заповнити анкету (додаток 2); 

 Надити свою згоду на обробку персональних даних (додаток 3); 

 Надати необхідні копії документів, що засвідчує особу; 

 Сплатити щорічну оплату за присвоєння персонального номеру гравця з гольфу України 

(ID) згідно ЄСОГ у розмірі, який встановлюється Рішенням Секретаріату Федерації; 

 Складає іспит Рівень «Початківець». 

3.2 Для осіб, які проходили таку процедуру раніше, необхідно: 

 Надати анкету (додаток 2) та копія документів, що засвідчують особу – якщо є зміни до 

анкетних даних; 

 Сплатити щорічну оплату за присвоєння персонального номеру гравця з гольфу України 

(ID) згідно ЄСОГ у розмірі, який встановлюється Рішенням Правлінням Федерації. 

3.3 Внесення оплати УФО 

Оплата за присвоєння персонального номеру гравця з гольфу України (ID) згідно ЄСОГ в 

системі гандикапів WHS, сплачується гравцем у національній валюті України в безготівковій формі, 

шляхом перерахування коштів на поточний рахунок УФО на підставі наданого рахунку. 

4. Припинення акредитації 

Будь-який акредитований гравець може відмовитись від акредитації, звернувшись до Федерації, 

надавши письмове повідомлення. У 30-ти денний термін Федерація приймає рішення, про що інформує 

УФО. Вважається, що дія акредитації гравця в системі гандикапів WHS призупиняється з дати подання 

звернення, якщо не вказане інше. Кошти, які були внесені гравцем за присвоєння персонального номеру 

гравця з гольфу України (ID) згідно ЄСОГ – не повертаються.   

Гравець позбавляється акредитації за наступних умов: 

  За власним бажанням; 

  У випадку невнесення щорічної оплати УФО у період з 1 грудня по 31 січня поточного 

року;  

  У випадку подання недостовірних даних до Гандикапового Комітету обраного 

Домашнього Клубу; 

  У випадку порушення основних принципів та правил діючої з 2020 року системи 

гандикапів WHS та будь-яких додатків до неї, Статуту Федерації та даного Положення. 


