
ПОЛОЖЕННЯ 

до проведення кваліфікаційних турнірів з гольфу 
 

1. Турніри, змагання, кваліфікаційні раунди з гольфу, які проводяться на 

території України, а також за межами держави під егідою ВФГ та для підрахунку 

результатів, в яких використовуються гандикапи WHS, повинні проводитись за 

Правилами Гольфу та Даним Положенням. 

 

2. Для підрахунку результатів та перерахування гандикапів WHS повинна 

використовуватись – єдина система обліку гандикапів WHS (надалі – ЄСОГ WHS). ВФГ 

прийняло рішення для обліку та перерахування гандикапів WHS, а також обліку та 

ведення результатів зіграних турнірів з 1 січня 2020 року обрати та використовувати 

ЄСОГ WHS – програмне забезпечення DataGolf.  

Інші системи та програмні продукти, які будуть використовуватись для 

підрахунку результатів та перерахування гандикапів WHS є неправомірними. Зіграні 

турніри будуть вважатися такими, що проведені з порушеннями гандикапових умов, та 

такими, що не є кваліфікаційними згідно системі гандикапів WHS.  

 

3. До суддівства турнірів та змагань під егідою ВФГ допускаються 

кваліфіковані спортивні судді з гольфу, котрі пройшли навчання, прослухали семінари, 

склали іспит належного рівня та мають необхідний досвід згідно рекомендацій, 

викладених в додатку №1 до цього Положення. З повним списком суддів можна 

ознайомитись на сайті ВФГ за посиланням https://www.ukrgolf.org/pravila/suddivstvo.  

Якщо Комітети складаються зі спортивних суддів з гольфу, але жоден з них не 

відповідає вимогам відповідності рівня кваліфікації спортивного судді з гольфу турніру, 

який він проводить, то рішення прийняті таким Комітетом (суддею) потрібно 

затверджувати у Спортивному Комітеті ВФГ.  

  

4. При розміщенні pin-позицій під час турнірів потрібно дотримуватись 

рекомендацій, викладених у Додатку №2 до цього Положення. 

 

5. До участі в турнірах згідно п.1 Даного Положення допускаються гравці-

гольфісти різних категорій. Основною вимогою до яких є «активний турнірний 

гандикап WHS», що означає наявність внесених до ЄСОГ WHS результатів десяти (або 

більше) раундів за останні 12 місяців, зіграних за Правилами гольфу.  

Якщо до участі в турнірі допускаються гравці-гольфісти, які мають гандикапи 

інших гольф-юрисдикцій (не України) і вони змагаються у заліку з урахуванням 

гандикапу WHS, під час реєстрації їм необхідно надати до Комітету (Організаторам) 

документ або посилання на офіційний сайт своєї Федерації, де буде чітко визначено їх 

гандикап WHS та вказана інформація про зіграні десять або більше раундів за останні 

12 місяців. Якщо такі гравці мають більше одного гандикапу WHS інших гольф-

юрисдикцій, то вони повинні грати з меншим гандикапом WHS. 

 

6. Для визначення переможців турнірів в Умовах (Регламенті) повинно бути 

чітко вказано категорії гравців, серед яких буде розіграно титули, нагороди, подарунки 

та призи: 

https://www.ukrgolf.org/pravila/suddivstvo
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- з урахуванням гандикапу WHS (вказавши обмеження по гандикапових групах 

або по верхньому значенню гандикапу WHS); 

- за віком;  

- за статтю;  

- за громадянством; 

- за командною або клубною приналежністю; 

- інше. 

 

7. Комітети (Організатори) повинні обов’язково вказати, хто саме з 

переможців отримує нагороди, подарунки та призи, а також одразу зазначити їх 

ринково-роздрібну вартість.  

Якщо дана умова не витримана, тоді ВФГ може зробити оцінку ринково-

роздрібної вартості нагород, призів та подарунків згідно визначення – звичайна ціна.  

Порушення вимог Правил гольфу щодо статусу Аматор, буде призводити до 

негайного позбавлення гравців-гольфістів статусу Аматор. За фактом такого порушення 

ВФГ буде проводити розслідування. Після проведеного розслідування ВФГ застосує 

дисциплінарне покарання щодо порушників (Комітетів, Організаторів, Суддів, а також 

гравців-гольфістів).  

 

8. Якщо у турнірі приймає участь гравець-гольфіст, який не відповідає 

вимогам категорії в жодному з заліків, зазначених в Умовах (Регламенті), тоді гравець-

гольфіст: 

- може приймати участь у турнірі, але «поза заліком»; 

- може розраховувати на використання його результатів для перерахунку 

гандикапу WHS або для присвоєння початкового гандикапу WHS, якщо турнір 

зіграний за Правилами гольфу. 

 

9. При розташуванні у стартовому протоколі гравців-гольфістів, які зазначені 

в п.8, Комітети повинні обов’язково додавати їх до груп, що стартують останніми, або 

якщо в турнірі таких гравців-гольфістів декілька, з них формуються окремі групи. Такі 

окремі групи повинні стартувати за основною групою гравців, а у фінальному раунді 

турніру: 

- з гравцями, котрі не пройшли кат (відсів), або 

- за фінальною групою основного заліку. 

 

10. Для турнірів, які проводяться без урахування гандикапів WHS :  

- переможцями та особами, які отримують титули, нагороди, подарунки ти 

призи, можуть бути гравці-гольфісти без «активного турнірного гандикапу 

WHS»; 

- гравці-гольфісти можуть бути не внесені до ЄСОГ WHS;  

- гравці-гольфісти можуть бути представниками різних груп за гандикапом, 

віком, статтю, громадянством, клубною приналежністю та статусом 

(Аматор/PRO).   

Якщо результати таких турнірів будуть використовуватись для присвоєння, 

обліку, перерахунку гандикапів WHS, то для такої групи гравців-гольфістів 

засовуються всі вимоги, викладені у п.3 цього Положення.  
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11. Турніри, які організовані з порушеннями, не можуть бути кваліфікаційними 

та показані на них результати не можуть бути використані для перерахунку гандикапів 

WHS. 

Основні порушення Організаторів турнірів: 

- не створюється Турнірний Комітет; 

- не виконуються вимоги Турнірного райдеру; 

- не робиться належне маркування гольф-поля; 

- не виконуються вимоги вказані у Додатку №2; 

- не проводяться підрахунки результатів в ЄСОГ WHS; 

- не залучаються спортивні судді з гольфу або Організатори діють з порушенням 

положень Додатку №1; 

- проводяться ремонтно-будівельні роботи під час турнірів (якщо ремонт є вкрай 

необхідним – потрібно попереджати гравців та суддів не пізніше, ніж за день 

до старту); 

- тощо. 
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Додаток №1 

Рекомендації щодо кваліфікації суддів на змаганнях з гольфу. 

1. Категорії змагань 

a. Національні турніри ВФГ 

i. Відкритий Чемпіонат України серед аматорів 

ii. Відкритий командний Чемпіонат України серед аматорів 

iii. Кубок України 

iv. Відкритий Чемпіонат України серед сеньйорів-аматорів 

v. Відкритий Чемпіонат України серед юніорів 

vi. Відкритий Чемпіонат України серед професіоналів 

b. Турніри, що враховуються у Національному Рейтингу (окрім національних 

турнірів ВФГ) 

c. Титульні, спонсорські та корпоративні турніри 

d. Клубні Турніри 

2. Категорії суддів 

a. Міжнародна 

b. Національна 

c. Перша 

d. Друга 

e. Юний суддя 

3. Найменування суддівської посади 

a. Головний суддя (у таблиці 1) 

b. Помічник головного Судді (у таблиці 2) 

c. Рефері (у таблиці 3) 

d. Рефері-стартер (у таблиці 4) 

e. Рефері-інформатор (у таблиці 5) 

f. Рефері-регістратор без права прийняття рішення (у таблиці 6) 

g. Рефері з обліку часу (у таблиці 7) 

h. Головний Секретар (у таблиці 8) 

i. Помічник Головного Секретаря (у таблиці 9) 

j. Технічний Секретар (у таблиці 10) 
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Додаток №2 

Рекомендації по розташуванню pin-позицій на паттінг-гріні 

 

Дані Рекомендації розроблені Всеукраїнською Федерацією Гольфу на основі вимог 

R&A та мають на меті приведення до загального розуміння співробітниками гольф 

клубів (надалі – Клубів), спортивними суддями та тренерами з гольфу основних вимог 

до розміщення pin-позицій (лунки) на паттінг-гріні. 

1. Перед розміщенням pin-позиції на паттінг-гріні, необхідно: 

- визначити де доречно розташовувати лунки, враховуючи конструкцію паттінг-

гріна, як це запланував архітектор гольф-поля; 

- з’ясувати, як вплинуть можливі зміни погодних умов (вітер, дощ тощо); 

- якщо прогнозується дощ, лунки не слід розташовувати там, де буде 

накопичуватися вода. 

Приклад. Якщо лунка зроблена так, щоб використовувати удар ключкою iron або 

wood, тоді лунка на паттінг-гріні повинна розташовуватись глибше і далі від краю. Коли 

конструкція лунки передбачає короткий удар, навпаки, pin-позицію краще розміщати 

ближче до входу у паттінг-грін і до його країв. 

2. Важливо, щоб лунка розташовувалась не менше ніж на 4 метри від будь-

якого краю паттінг-гріна. Також, якщо поблизу краю паттінг-гріна знаходиться 

«бункер», «ділянка поля на ремонті» або «штрафна зона», відстань від краю повинна 

бути ще більшою.    

3. Площа від 0,6 метра до 1 метра, навколо лунки, повинна бути максимально 

рівною. Не повинно бути менше 3-х метрів до «старих» лунок та важких нахилів, які є 

у конструкції паттінг-гріна. Кут нахилу в радіусі 1 метр від лунки не повинен бути 

більше ніж 3 градуси. 

4. Якщо дизайн паттінг-гріна такий, що лунка може розташовуватися на схилі, 

тоді лунку слід вирізати вертикально, а не з ухилом.  

5. Обов’язково враховувати збалансований вибір pin-позицій для всього 

гольф-поля (ліві, праві, центральні, передні і задні pin-позиції).  

6. Для турнірів, що проводяться протягом декількох днів, гольф-поле повинно 

щодня зберігати баланс щодо ступеня складності pin-позицій. Pin-позиції на гольф-полі 

не повинні бути занадто складні. Слід уникати збільшення важкості pin-позицій з 

кожною лункою.  

7. Треба дотримуватись однієї збалансованої форми, яка полягає у виборі 

шести складних pin-позицій, шести pin-позицій середньої важкості і шести – відносно 

легких. 

8. Слід зберігати баланс використання лівого і правого краю паттінг-грінів для 

розташування лунок. 

Приклад. На першій дев'ятці може бути чотири праві, чотири ліві і одна в центрі. 

Друга дев'ять повинна бути схожою.  
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9. На тренувальні раунди рекомендується розташувати лунки у ділянках, які 

не будуть використовуватися під час змагань. Розташуйте лунки для ранніх раундів так, 

щоб ділянка для pin-позиція наступних раундів не була зіпсовані гравцями.  

Приклад. Для чотириденного змагання, в перший день, де це можливо, pin-позиції 

лунок повинні бути ближчими до лінії виходу до ті-бокса наступної лунки. На другий 

день лунки повинні бути в такому місці, щоб гравці ходили поблизу місця, де була pin-

позиція у перший день. Це дозволить залишити другу половину паттінг-гріна для 

розміщення лунок у наступні два ігрові дні.  

10. У випадку, коли потрібно змінити pin-позицію під час гри, всі гравці 

повинні бути проінформовані. 

11. «Ріжучи» отвори, необхідно переконатися, що лунка не перевищує 4 і 1/4 

дюйма (108мм) у зовнішньому діаметрі, не менша 4 дюймів (101.6мм) глибиною та 

втулка для лунки (стакан) занурена принаймні на 1 дюйм (25 мм) нижче рівня паттінг-

гріна. Якщо застосовується пластикова манжета/ободок, вона вважається частиною 

втулки (стакану), тому віна також повинна бути занурена принаймні на 1 дюйм (25 мм) 

нижче рівня паттінг-гріна. 

12. Перед змаганнями: 

- заздалегідь, до змагань, оберіть найкращі чотири pin-позиції на кожному паттінг-

гріні гольф-поля, враховуючи, що кожного дня необхідно використовувати різну 

секцію паттінг-гріна; 

- потрібно розмістити чотири вибрані pin-позиції, нумеруючи їх від 1 до 4, де № 1 

є найскладнішою pin-позицією, № 2 – другою по важкості і так далі;  

- всі чотири pin-позиції кожного паттінг-гріна повинні бути ідентифіковані за 

допомогою вимірювання. 

13. Основною точкою для відліку при вимірюваннях є центральна точка на 

передній частині паттінг-гріна.  

Ця точка визначається, стоячи в задній частині паттінг-гріна, дивлячись вглиб 

через лунку і оцінюючи, звідки гравець буде грати на паттінг-грін, якщо він грає 

ідеальний раунд. Така точка, не обов’язкового повинна бути на передньому краю 

паттінг-гріна (крайня точка).  

Встановивши цю основну точку, її потрібно позначити невеликою позначкою T-

форми, яка буде допомагати проводити вимірювання, вказуючи на центр паттінг-гріна. 

Також відмічається позначкою задній край паттінг-гріна так, щоб утворилась уявна 

центральна лінія. Наступні вимірювання проводяться від переднього краю паттінг-гріна 

кроками (метрами) від позначки Т-форми вглиб по центральній лінії. Вимірювання в бік 

паттінг-гріна здійснюється шляхом проведення лінії через уявну лунку від точки на 

центральній лінії під кутом 90 градусів до краю паттінг-гріна, що є найближчим. 

14. При проходженні гольф-поля у 18 лунок баланс лунок повинен бути в 45% 

від максимальної складності.  

15. Одним зі способів позначення лунок є нанесення фарби на місця 

розташування лунок напередодні змагання, але після закінчення тренування. 


