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Світовий гольф величезний і різноманітний. Він об’єднує понад 
450 мільйонів фанатів та прихільників, і для більшості з них це не 
просто гра, а спосіб життя і неповторного світовідчуття. Сам факт 
включення гольфу в програму змагань Олімпійських ігор, почина-
ючи з 2016 року, є знаковою подією для цього виду спорту. 

Переді мною, як нещодавно обраним президентом Всеукраїнської 
Федерації Гольфу, і всіма членами правління федерації, стоїть 
відповідальне завдання — зробити гольф в нашій країні більш 
динамічним і привабливим та залучити нових шанувальників, перш 
за все серед юнацтва та молоді. 

Я ставлю за мету вивести український гольф до рівня світового. 
Так, сьогодні дуже важко наздогнати більшість гольф-країн, але 
якщо впевнено робити значимі кроки, ми будемо гідно представ-
ляти Україну в гольф-світі. 

Журнал ProGolf Ukraine — один з таких кроків зі зміцнення 
позицій гольфу в Україні. Тож вітаємо читачів першого номеру 
журналу ProGolf Ukraine і з оптимізмом рухаємося вперед, у наше 
гольф-майбутнє! 

З повагою,
Президент Всеукраїнської Федерації Гольфу
Віталій Хомутиннік

World golf is huge and varied. It brings together over 450 million 
fans and admirers, and for most of them, it’s not just a game, it’s a way 
of life and a unique outlook. The very fact that golf has been included 
in the Olympic Games program since 2016 is the most significant 
event for this sport.

I, as a newly elected president of the Ukrainian Golf Federation, and 
all members of the board of the Federation, face a responsible task 
— to make golf in our country more dynamic and attractive, and to 
attract new fans, especially among young people and young people.

I aim to bring Ukrainian golf to world level. Yes, it is very difficult to 
compete with most golf countries today, but if we make significant 
steps, we will be worthy of representing Ukraine in the golf world.

“ProGolf Ukraine” is one such step in strengthening golf in Ukraine. 
So, congratulations to the readers of the first issue of ProGolf Ukraine, 
and we are optimistic about our golf future!

Regards,
President of the Ukrainian Golf Federation
Vitaliy Khomutynnik

Звернення до читачів Foreword to readers
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Вступ до EDGA допоможе у формуванні професійної команди кваліфікованих тренерів, які зможуть 
навчати грі людей з інвалідністю, а в майбутньому — сформувати першу паралімпійську збірну України.

Одним з досягнень EDGA є надання схвалення для трьох різних категорій міжнародних змагань з 
гольфу, які відповідають мінімальним критеріям для гравців у гольф з інвалідністю.

European Disabled Golf Association обрала Україну однією з трьох країн, якій цього року буде надана 
допомога у реалізації спеціальної програми для розвитку інклюзивного гольфу. Програма передбачає 
8 етапів допомоги, серед яких — навчання, надання матеріалів, консультації спеціалістів. Наша спільна 
мета — залучення більшої кількості людей з інвалідністю до гри у гольф. Сьогодні EDGA співпрацює з 28 
національними федераціями, в тому числі з Україною, що нещодавно стала членом EDGA.

У 2020 році для гольф-гравців Всеукраїнська 
Федерація Гольфу покриває суми оплати 
акредитації: 80% для дорослого гравця; 
90% для дитини.

Фактично, нова вартість акредитації стано-
витиме всього: 440 грн для дорослих (1760 
грн покриє ВФГ); 50 грн для дитини (450 грн 
покриє ВФГ).

Акредитуйтесь самі та приводьте своїх 
друзів!

Крім того, Федерація веде облік значень 
гандикапів EGA/WHS для гравців, а також 
надає гравцям статус акредитованих у системі 
гандикапів.

Акредитований гравець України у Системі 
Гандикапів EGA/WHS отримує персональний 
номер та офіційний гандикап EGA/WHS у 
разі виконання всіх норм його присвоєння, 
а також перерахунок присвоєного ганди-
капу EGA/WHS.

Отримати статус акредитованого гравця 
можуть громадяни України, іноземці та особи 
без громадянства, які перебувають в Україні 
на законних підставах.

Акредитація діє з 1 січня 2020 року по 1 
січня 2021 року.

На засіданні нового складу Правління 
Всеукраїнської Федерації Гольфу підве-
дені підсумки першого квартала роботи 
нової команди і визначені головні цілі 
на 2020 рік.

Ухвалено рішення заснувати першу в 
Україні дитячо-юнацьку спортивну школу 
олімпійського резерву з гольфу. Також 
вперше в нашій країні створена юніор-
ська збірна з гольфу, а для посилення 
тренерського штабу залучені зарубіжні 
фахівці професійної гольф-асоціації PGA.

У 2020 році правління Всеукраїнської 
Федерації приділить особливу увагу 
навчанню і сертифікації українських 
тренерів спільно з Confederation of 
Professional Golf, а також поглибленню 

співпраці з міжнародними гольф-ор-
ганізаціями.

«Залучення молодих спортсменів і 
загальна популяризація гольфу є пріори-
тетними напрямками в 2020 році», — наго-
лосив президент ВФГ Віталій Хомутиннік.

Також ВФГ з метою підтримки та 
розвитку жіночого гольфу в Україні, приєд-
налася до ініціативи The R&A “Women in 
Golf Charter”. Підписанти Хартії — майже 
40 країн світу, які беруть на себе зобов’я-
зання по створенню сприятливого сере-
довища для розвитку жіночого гольфу.

На засіданні також було затверджено 
склад збірної України з гольфу, кален-
дар змагань на 2020 рік і новий логотип 
організації.

КОРОТКО

GOLF NEWS

НОВИНИ ГОЛЬФУ

Гольф цілі на 2020 рікВигідна
пропозиція
на акредитацію 
та облік гандикапів

ВФГ увійшла до
European Disabled Golf Association
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Joining the EDGA will help form a professional team of qualified coaches who will be able to teach 
the game of people with disabilities and, in the future, to form the first Paralympic team of Ukraine.

One of EDGA’s accomplishments is the approval of three different categories of international golf 
competitions that meet the minimum criteria for golfers with disabilities.

The European Disabled Golf Association has selected Ukraine as one of three countries to be assisted 
in implementing a special program for the development of inclusive golf this year. The program provides 
for 8 stages of assistance, including training, provision of materials, specialist advice. Our common goal 
is to involve more people with disabilities in golf. Today, EDGA cooperates with 28 national federations, 
including Ukraine, which recently became a member of EDGA.

In 2020 for golfers, the Ukrainian Golf 
Federation covers the amount of accreditation 
fees: 80% for an adult player; 90% for juniors.

In fact, the new cost of accreditation will 
be only 440 UAH for adults (1760 UAH will be 
covered by the WFG); 50 UAH for junior (450 
UAH will cover WFG).

Accredit yourself and bring your friends!
In addition, the Federation keeps track of EGA 

/ WHS handicap values for players and gives 
players status as accredited in the handicap 
system.

An accredited player in the EGA / WHS 
Handicap System receives a personal number 
and an official EGA / WHS handicap if all the 
rules of its assignment are met, as well as a 
recount of the assigned EGA / WHS handicap.

Citizens of Ukraine, foreigners and stateless 
persons who are legally resident in Ukraine can 
obtain the status of accredited player.

The accreditation is valid from January 1, 
2020 to January 1, 2021.

At the meeting of the new members of 
the Board of the Ukrainian Golf Federation 
the results of the first month of work of 
the new team are summarized and the 
main goals for 2020 are set.

The decision was made to establish 
the first in Ukraine children’s and youth 
sports school of the Olympic golf reserve. 
Also, for the first time in our country, the 
Junior Golf Team was created, and foreign 
specialists of the PGA Professional Golf 
Association were involved to strengthen 
the coaching staff.

In 2020, the board of the Ukrainian 
Federation will pay special attention to 
the training and certification of Ukrainian 
coaches in conjunction with Confederation 

of Professional Golf, as well as deepening 
cooperation with international golf 
organizations.

«The involvement of young athletes and 
the overall promotion of golf are priority 
areas in 2020,» said UGF president Vitaliy 
Khomutynnik.

In addition, UGF has joined the R&A 
Women in Golf Charter initiative to support 
and develop women’s golf in Ukraine. 
The Charter’s signatories are in nearly 40 
countries that are committed to creating 
an enabling environment for women’s golf.

The meeting also approved the golf team 
of Ukraine, the calendar of competitions for 
2020 and the new logo of the organization.

IN BREAF

GOLF NEWS

НОВИНИ ГОЛЬФУ

Golf goals for 2020 Good offer
for accreditation 
and accounting for 
handicaps

UGF became a member 
of the European Disabled Golf Association
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Перший етап Відкритого 
дитячого гольф-туру позаду. 
В змаганнях взяли участь 24 
хлопчиків та дівчаток. Урочисте 
відкриття перших офіційних 
дитячих змагань проводили 
президент Всеукраїнської 
Федерації Гольфу Віталій 
Хомутиннік та директор 
Дитячо-юнацької спортив-
ної школи гольфу та дитячого 

туру Альона Терещук.
«Для нас дуже важливий 

розвиток дитячого гольфу 
в Україні. Ми запланували 
відкрити Дитячо-юнацьку 
школу гольфу, де юні спорт-
смени зможуть вчитися 
професійно грати в гольф. 
Також ми хотіли створити дитя-
чий гольф-тур. Я з радістю пові-
домляю, що плани реалізовані. 

Тепер діти  можуть займатися 
та змагатися на гольф-полях 
України. Наша мета - залучення 
дітей до спорту, бо саме це 
допоможе виростити здорове 
та сильне покоління нащад-
ків», - говорить президент 
Всеукраїнської Федерації 
Гольфу Віталій Хомутиннік. 

Юні спортсмени змагалися 
відповідно до всіх правил. Всі 
отримали нагороди відповідно 
до своїх вікових категорій та 
номінацій.

Також в рамках турніру 
проходила школа гольфу, де 
всі новачки мали змогу долу-
читися до занять з гольфу та 
навіть взяти участь у міні-тур-
нірі. 

Разом з дітьми раділи всі 
присутні: батьки, тренери, 
організатори та керівники 
туру. З нетерпінням чекаємо 
наступного етапу, який відбу-
деться зовсім скоро!

Дитячий гольф-тур 2020 
в гольф-клубі «Козин» 

Перша дитяча школа гольфу
відкрилася в Україні

Всеукраїнська Федерація 
Гольфу відкрила першу в 
Україні Дитячо-юнацьку спор-
тивну школу олімпійського 
резерву з гольфу. Нещодавно 
в гольф-клубі «Козин» відбу-
лося офіційне відкриття 
школи та пройшов перший 
урок, де юні гольфісти опану-
вали правила гри в гольф для 
новачків.

«Розвиток дитячого гольфу 
- один із пріоритетів роботи 
Федерації, і ми дуже раді, що 
процес відкриття дитячої 
школи гольфу нарешті завер-
шився. Тепер малюки і юніори 
зможуть відвідувати секції з 
гольфу та, з часом, ставати 
справжніми професіоналами 
в спорті. Наша головна мета - 
залучення максимальної кіль-
кості дітей до гольфу. Адже 
це цікавий спорт, розвиток 

концентрації та дисципліна», - 
повідомив на відкритті школи 
президент Всеукраїнської 
Федерації Гольфу Віталій 
Хомутинник.

У відкритому уроці взяли 
участь 28 дівчаток і хлоп-
чиків. Перше заняття провели 
професійні тренери. Для 

новачків продемонстрували 
свої вміння досвідчені гольфі-
сти - члени Національної збір-
ної України.

Сьогодні тренування прохо-
дять двічі на тиждень в гольф 
клубах Козин та H-club.

Н е щ о д а в н о  В се у к р а ї н с ь к а 
Федерація Гольфу отримала найбіль-
ший грант за всю історію свого існу-
вання від міжнародної організації The 
R&A, яка щорічно інвестує понад 5 
млн фунтів стерлінгів на підтримку 
та розвиток гольфу по всьому світу.

До України надійшло нове облад-
нання для гольфу: ключки для діток, 
юніорів та дорослих, беггі та багато 
іншого. В цьому році наша держава 
увійшла до списку найперспектив-
ніших країн для розвитку гольфу. 
Ми раді, що це стає очевидним для 
всього світу.

Юні спортсмени з Дитячої школи 
олімпійського резерву з гольфу вже 
готові тестувати нове обладнання. 
Всеукраїнська Федерація Гольфу 
безмежно вдячна The R&A за підтримку 
українського гольфу.

Найбільший 
грант 
від The R&A 

КОРОТКО
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Фото: Олександр Кисельов 
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The first stage of the Open 
Children’s Golf Tour is passed. 24 
boys and girls took part in the 
competition. The grand opening 
of the first official children’s 
competitions was held by the 
president of the Ukrainian Golf 
Federation Vitaliy Khomutynnik 
and the director of the Children’s 
and Youth Sports School of Golf 
and Children’s Tour Alyona 
Tereshchuk.

«The development of children’s 
golf in Ukraine is very important 
for us. We have planned to open 
the Children’s and Youth Golf 
School, where young athletes 
would be able to learn to play 
golf professionally. We also 
wanted to create a children’s golf 
tour. I am pleased to announce 
that the plans have been 
implemented. Now children 
can practice and compete on 
the golf courses of Ukraine. 

Our goal is to involve children 
in sports, because this is what will 
help raise a healthy and strong 
generation of offspring», said 
Vitaliy Khomutynnik, president 
of the Ukrainian Golf Federation.

Young athletes competed 
according to all the rules. All of 
them received awards according 
to their age categories and 
nominations.

The tournament also included 
a golf school, where all beginners 
had the opportunity to join golf 
lessons and even take part in a 
mini-tournament.

Everyone present rejoiced with 
the children: parents, coaches, 
organizers and tour leaders. We 
look forward to the next stage, 
which will take place very soon!

Children’s golf tour 2020 
in Kozyn Golf Club

The first children’s golf school 
has opened in Ukraine

The Ukrainian Golf Federation 
has opened the first in Ukraine 
Children’s and Youth Sports 
School of the Olympic Golf 
Reserve. Recently, the official 
opening of the school took 
place at the Kozyn Golf Club 
and the first lesson was held, 
where young golfers mastered 

the rules of golf for beginners.
«The development of 

children’s golf is one of the 
priorities of the Federation, and 
we are very pleased that the 
process of opening a children’s 
golf school is finally over. Now 
kids and juniors will be able to 
attend golf sections and, over 

time, become true professionals 
in sports. Our main goal is to 
attract the maximum number 
of children to golf. After all, 
this is an interesting sport, 
development of concentration 
and discipline», said Vitaliy 
Khomutynnyk, рresident of 
the Ukrainian Golf Federation, 
at the opening of the school.

The open lesson was 
attended by 28 girls and 
boys. The first lesson was 
conducted by professional 
trainers. Experienced golfers, 
members of the National Team 
of Ukraine, demonstrated their 
skills for beginners.

Today, trainings are held 
twice a week at the Kozyn and 
H-club golf clubs.

Recently,  the Ukrainian Golf 
Federation received the largest grant 
in its history from the international 
organization The R&A, which annually 
invests more than 5 million pounds 
to support and develop golf around 
the world.

New golf equipment has arrived in 
Ukraine: clubs for children, juniors and 
adults, beggies and much more. This 
year, our country was included in the 
list of the most promising countries 
for the development of golf. We are 
glad that this is becoming obvious to 
the whole world.

Young athletes from the Children’s 
School of the Olympic Golf Reserve 
are ready to test the new equipment. 
The All-Ukrainian Golf Federation is 
infinitely grateful to The R&A for its 
support of Ukrainian golf.

The biggest 
grant
from The R&A
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Всеукраїнська Федерація Гольфу 
провела Відкритий командний чемпіо-
нат України. Це щорічні змагання серед 
гольфістів, які об’єднуються в групи 
від 2 до 4 осіб та спільними зусиллями 
виборюють право взяти першість. 

Цього року змагання проходили з 
3 по 5 липня в гольф клубі «Козин». В 
Чемпіонаті взяли участь 96 гольфістів, 
що стало рекордом за кількістю спорт-
сменів для України.

Серед жіночих команд першість 
взяли Superior Ladies (Растворцева 
Ельвіра, Федорович Марія, Гороховська 
Дар’я). Серед чоловіків перемож-
цями стали HClub Young Killers (Голод 
Михайло, Голод Олег, Соколов Артем).

«Сподіваюся, що встановлення 
рекордів стане нашою традицією у 
гольфі. Спортивні турніри Федерації 
стають все більш популярними серед 
гольфістів. Ми постійно працюємо над 
збільшенням кількості гольфістів в 
Україні: активно підтримуємо юніорів, 
створили Дитячо-юнацьку спортивну 
школу гольфу. Хочемо, аби до кінця 
року до гри долучилися не менше 
тисячі гольфістів, а за 3-5 років у гольф 
грали до 10 тисяч людей», - наголосив 
президент Всеукраїнської Федерації 
Гольфу Віталій Хомутиннік, вітаючи 
переможців.

Цього року Всеукраїнська Федерація 
Гольфу запровадила ряд правил і 
зробила очевидні зрушення в різних 
напрямках гольфу: аматорський, 
професійний, жіночий, дитячий, юніор-
ський та гольф для людей з інвалідні-
стю. Кількість гольфістів за останній 
рік зросла втричі.

Рекордна 
кількість
гольфістів
у командному чемпіонаті

Першість у Чемпіонаті України
– у молодих гольфістів

Всеукраїнська Федерація Гольфу 
увійшла до CPG

Всеукраїнська Федерація 
Гольфу провела Відкритий 
Чемпіонат України серед 
аматорів. Ці змагання трива-
ють три дні та вважаються 
щорічною найголовнішою 
подією сезону.

З 10 по 12 липня в харківсь-
кому гольф клубі «Суперіор» 
зібралися гольфісти з усієї 
країни. 

Кожен учасник показав 
достойні результати, найкращі 
- стали призерами. Переможці 
Чемпіонату України з гольфу 
2020 отримують спортивні 
звання та розряди, а резуль-
тати гравців враховуються у 
Світовому рейтингу з гольфу 
серед аматорів (WAGR) та у 
Національному рейтингу.

Національну першість 

серед чоловіків здобув Іван 
Маловичко, а серед жінок - 
Марія Федорович.

Спеціально запрошеним 
гостем Чемпіонату став Девід 
Керні - міжнародний консуль-
тант Всеукраїнської Федерації 
Гольфу з розвитку цього виду 
спорту. Він провів майстер-
класи для тренерів Федерації, 
розказав як використовувати 
інноваційне обладнання 
TrackMan, що днями раніше 
Всеукраїнська Федерація 
Гольфу придбала для трену-
вань гольфістів. 

2020 рік став роком змін 
для українського гольфу. 
Були запроваджені ряд ново-
введень, аби зробити цей 
спорт доступнішим. Сьогодні 
Федерація працює над розвит-

ком дитячого, жіночого, юніор-
ського та інклюзивного гольфу. 
Була створена Національна 
юніорська збірна з гольфу, 
також почала працювати 
перша в Україні дитячо-юна-
цька спортивна школа олім-
пійського резерву з гольфу. 

«Цього року Федерація 
зробила акцент на молоді. 
Сьогодні юніори показують 
гарні результати і, навіть, 
випереджають дорослих 
гольфістів. Саме у роботі 
з молодим поколінням ми 
бачимо перспективу. Тому 
і надалі будемо працю-
вати над розвитком, в тому 
числі, дитячого та юнаць-
кого гольфу. І сподіваємося, 
що вже через декілька років 
Україна матиме гольфістів, 
які достойно представляти-
муть нашу країну на змаганнях 
світового рівня», - зазначив 
Президент Всеукраїнської 
Федерації Гольфу Віталій 
Хомутиннік.

За останній рік кількість 
гольфістів в Україні зросла 
вдвічі. Після послаблення 
карантинних обмежень, до 
гольфу долучилися ще більше 
людей, адже гольф - це гра 
на свіжому повітрі, де збері-
гається дистанція між спор-
тсменами.

КОРОТКО

GOLF NEWS
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Провівши радикальну трансформацію як із стратегічної, так і з кадрової точки зору протя-
гом останнього року, Федерація продовжує значно розширюваті свої можливості, щоб втілити 
у життя свої амбіції щодо гольфу в Україні.

«Членство в Confederation of Professional Golf для нас - важливий крок вперед. Чудово бути 
частиною спільноти, в основі якої лежить популяризація гри та розвиток освітніх програм», - 
коментує Вероніка Растворцева, заступник Генерального секретаря Всеукраїнської Федерації 
гольфу.

Як зазначає виконавчий директор CPG, Ієн Ренделл: «Сила членства CPG полягає в колектив-
ній вірі, співпраці та єдності, досягнутої шляхом обміну знаннями та ресурсами між країнами. 
Ми раді вітати Україну в CPG та будемо повністю підтримувати їхній майбутній розвиток».
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The Ukrainian Golf Federation held the 
Open Team Championship of Ukraine. It 
is an annual competition among golfers, 
which unites in groups of 2 to 4 people 
and together fight to win .

This year the competition was held 
July 3-5 at the Kozyn Golf Club. 96 golfers 
took part in the Championship, which 
was a record for the number of athletes 
for Ukraine.

Among the women’s teams, Superior 
Ladies took the lead (Elvira Rastvortseva, 
Maria Fedorovych, Daria Gorokhovska). 
Among men the winners were HClub 
Young Killers (Mykhailo Golod, Oleg 
Golod, Artem Sokolov).

«I hope that setting records will 
become our tradition in golf. Federation 
sports tournaments are becoming 
increasingly popular among golfers. 
We are constantly working to increase 
the number of golfers in Ukraine: we 
actively support juniors, we have created 
a Children’s and Youth Golf Sports 
School. We want at least a thousand 
golfers to join the game by the end 
of the year, and up to 10,000 people 
will play golf in 3-5 years», said Vitaliy 
Khomutynnik, рresident of the Ukrainian 
Golf Federation, while congratulating 
the winners.

This year, the Ukrainian Golf Federation 

has introduced a number of rules and 
made obvious changes in various areas 
of golf: amateur, professional, women’s, 
children’s, junior and golf for people with 
disabilities. The number of golfers has
increased in 3 times the last year.

A record 
number 
of golfers
in the team championship

The Ukrainian Golf Federation
has joined the CPG

The Championship of Ukraine
is for young golfers

The Ukrainian Golf Federation 
held the Open Championship 
of Ukraine among amateurs. 
These competitions last for 
three days and are considered 
the most important annual 
event of the season.

From July 10 to 12, golfers 
from all over the country 
gathered at the Superior Golf 
Club in Kharkiv.

Each participant showed 
decent results, the best became 
winners. The winners of the 
Ukrainian Golf Championship 
2020 receive sports titles and 
ranks, and the results of players 
are taken into account in the 
World Amateur Golf Ranking 
(WAGR) and in the National 
Ranking.

Ivan Malovychko won the 
national championship among 
men, and Maria Fedorovych 
among women.

D a v i d  K e a r n e y ,  a n 
international consultant of 
the Ukrainian Golf Federation 
on the development of this 
sport, became a special guest 
of the Championship. He held 
master classes for coaches of 
the Federation, told how to 
use the innovative equipment 
TrackMan, which the Ukrainian 
Golf Federation bought a few 
days ago to train golfers.

2020 has become a year of 
change for Ukrainian golf. A 
number of innovations have 
been introduced to make the 
sport more accessible. Today 

the Federation is working on 
the development of children’s, 
women’s, junior and inclusive 
golf. The National Junior Golf 
Team was established, and 
the first children’s and youth 
sports school of the Olympic 
golf reserve was opened in 
Ukraine.

«This year the Federation 
has focused on young people. 
Today, juniors are showing 
good results and are even 
ahead of adult golfers. It is 
in working with the younger 
generation that we see 
perspective. Therefore, we 
will continue to work on 
the development, including 
children’s and youth golf. And 
we hope that in a few years 
Ukraine will have golfers 
who will worthily represent 
our country at world-class 
competitions», said Vitaliy 
Khomutynnik, President of 
the Ukrainian Golf Federation.

Over the last year, the 
number of golfers in Ukraine 
has  doubled.  Af ter  the 
quarantine restrictions were 
eased, even more people joined 
golf, as golf is an outdoor game 
where the distance between 
athletes is maintained.

IN BREAF
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Having undergone a radical transformation, both strategically and in terms of personnel, over 
the past year, the Federation continues to significantly expand its capabilities to realize its golf 
ambitions in Ukraine.

«Membership in the Confederation of Professional Golf is an important step forward for us. It’s 
great to be part of a community based on the promotion of the game and the development of 
educational programs», said Veronica Rastvortseva, Deputy Secretary General of the Ukrainian 
Golf Federation.

As the CEO of CPG, Ian Randell, notes: “The strength of CPG membership lies in the collective 
faith, cooperation and unity achieved through the exchange of knowledge and resources 
between countries. We are pleased to welcome Ukraine to the CPG and will fully support their 
future development.»
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ANDRIY SHEVCHENKO:
«GOLF IS A NON-PRESSURE SPORT»

АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО:
«ГОЛЬФ - ВИД СПОРТУ, ДЕ НЕМОЖЛИВО ТИСНУТИ»

Не всім відомо, що, крім блискучої футбольної кар’єри, у Андрія Шевченка є ще одна пристрасть - 
гольф. Грає він з 23 років, має гандикап 0, в його арсеналі три Hole in One. Наприкінці минулого року 
наставник збірної України увійшов до правління Всеукраїнської Федерації Гольфу разом із новообраним 
президентом організації Віталієм Хомутинніком.
Сьогодні Шевченко - член п’яти гольф-клубів, три з яких в Англії, один в Америці і один в Україні: це 
харківський Superior Golf & Spa Resort.

Not everyone knows that apart from a brilliant football career, Andriy Shevchenko has another passion - golf. He 
has been playing since he was 23, has a handicap of 0, in his arsenal three Hole in One. At the end of last year, 
the mentor of the national team of Ukraine joined the board of the Ukrainian Golf Federation together with the 
newly elected president of the organization Vitaliy Khomutynnik.
Today, Shevchenko is a member of five golf clubs, three of which are in England, one in America and one in 
Ukraine: this is Kharkov’s Superior Golf & Spa Resort.

ІНТЕРВ’Ю

Автор: Марія Орлова  / Author: Maria Orlova
Photos: Dominic Marley
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The founder and president of Kharkiv Superior Golf & Spa Resort 
Yuri Sapronov comments:

- In October 2011, Andriy Shevchenko won silver at the Ukrainian 
Golf Championship. And in May 2013, he won the tournament at one 
of England’s Queenwood Golf Club.

It was the championship of a closed club, which was attended by 
72 golfers who passed the rating. Andriy won this tournament with a 
result of 75 strokes. Although there was a strong crosswind, the ball 
rolled very fast. Such speed happens only at tournaments of the Masters 
series. Therefore, this victory is expensive. In addition, competition in 
British clubs is very high. It cannot be compared to the competition 
in any CIS club.

There is something interesting about Queenwood Golf Club, 
of which Andriy Shevchenko is a member

Queenwood Golf Club is located in Surrey, England. The club, 
open only to members and their guests, was designed by American 
businessman Walter Forbes and designed by architect David Maclay Kidd 
in 2001. This is one of the most closed clubs in England. Golf Monthly 
has classified it as «the most exclusive of UK golf clubs», writing that 
«When it comes to exclusive golf clubs, Queenwood is undoubtedly 
one of the world leaders».

The club has only 300 members, including Michael Douglas, Hugh 
Grant, Katherine Zeta-Jones. Even if one of the members leaves, there 
is a system that selects newcomers who need the recommendation 
of three current members.

Another interesting detail: the size of the entry fee, which eloquently 
testifies to the success of the club members. GQ magazine wrote that 
the entry fee to the Queenwood Golf Club, which was £ 150,000 at 
the time of opening the club after its renovation in 2005, now exceeds 
£ 200,000!

Well-known golfer, journalist and blogger Maria Orlova spoke with 
the famous athlet

Коментує засновник і президент харківського гольф-
клубу Superior Golf & Spa Resort Юрій Сапронов:

— У жовтні 2011 року Андрій Шевченко виграв срібло на 
чемпіонаті України з гольфу. А в травні 2013 став переможцем 
турніру одного з гольф-клубів Англії Queenwood Golf Club.

Це був чемпіонат закритого клубу, де брало участь 72 гольфі-
сти, які пройшли за рейтингом. Андрій виграв цей турнір з 
результатом в 75 ударів. Хоча був сильний боковий вітер, м’яч 
котився дуже швидко, як по асфальту. Така швидкість буває тільки 
на турнірах серії Masters. Тому ця перемога дорого коштує. До 
того ж, конкуренція в британських клубах дуже висока. Її немож-
ливо порівняти з конкуренцією в жодному клубі країн СНД.

 
Дещо цікаве про Queenwood Golf Club, членом якого є 

Андрій Шевченко
Queenwood Golf Club розташований в місті Суррей, Англія. 

Клуб, відкритий лише для членів та їх гостей, був розроблений 
американським бізнесменом Вальтером Форбсом і спроекто-
ваний архітектором Девідом Маклаєм Кіддом у 2001 році. Це 
один з найбільш закритих на Туманному Альбіоні клубів. Журнал 
Golf Monthly кваліфікував його як «найексклюзивніший серед 
гольф-клубів Великобританії», написавши, що «Коли мова йде 
про ексклюзивні гольф-клуби, Queenwood безперечно постає 
одним зі світових лідерів».

В клубі всього 300 учасників, серед яких Майкл Дуглас, Х’ю 
Грант, Кетрін Зета-Джонс. Навіть якщо хтось із членів вибуває, 
існує своя система, за яким відбираються новачки, яким обов’яз-
ково необхідна рекомендація від трьох чинних членів.

Ще одна цікава деталь: розмір вступного внеску, який крас-
номовно свідчить про успішність членів клубу. Так, журнал GQ 
написав, що вступний внесок в Queenwood Golf Club, який 
становив 150 000 фунтів стерлінгів на момент відкриття клубу 
після реновації в 2005 році, зараз перевищує 200 000 фунтів!

Із знаменитим спортсменом поспілкувалася відома 
гольфістка, журналіст та блогер Марія Орлова.

INTERVIEW
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Чи багато часу ви 
витрачаєте на гольф?
8 років тому я закінчив кар’єру футболіста, 

тому гольфу став приділяти більше часу. В 
Лондоні намагаюся брати в руку ключку 3-4 
рази на тиждень. 4 години займає раунд і 
приблизно півгодини йде на підготовку.

Я люблю гольф трохи по-іншому, ніж футбол. 
Прокинувся вранці і, якщо маю дві-три години 
вільного часу, їду на гольф-поле. По-перше, 
це відмінна фізкультура - пройти 10-12 кіло-
метрів на свіжому повітрі. По-друге, якщо 
йду сам - зосереджуюся, думаю, концен-
трую думки. Якщо граю з друзями - спілку-
юся з ними. І те, і інше – добре!

У вас четверо дітей, 
ви залучаєте їх до гри?
Я особливо не наполягаю, вони грають, 

коли виникає бажання. Йдучи на поле, завжди 
запитую, чи не хочуть вони приєднатися. Діти 
вміють грати і добре знають, що таке гольф, 
але я ні в якому разі на них не тисну. Гольф 
- такий вид спорту, де неможливо тиснути!

Зараз у них з’явилися друзі, які теж грають 
в гольф. Гра стала їх спільною справою. Вони 
діляться враженнями і досвідом, стають все 
більш зацікавленими в грі. З огляду на таку 

хвилю спільних інтересів, думаю, двоє стар-
ших синів будуть активно грати.

У нашій країні цей вид спорту 
ще не настільки популярний. 
Як думаєте, з чим це пов’язано?
На мій погляд, не можна сказати, що гольф 

в Україні не популярний. Просто в нашій 
країні все ще мало робиться для того, аби 
підвищити інтерес до гольфу і зробити його 
більш масовим. Цьому є кілька причин. 
По-перше, у нас дуже мало гольф-клубів. 
По-друге, бракує програм для дітей. Адже 
саме розвиток дитячого гольфу є одним 
з найважливіших напрямків просування 
цього виду спорту в цілому. Ось, напри-
клад, у Харкові Юрій Сапронов це робить 
- у нього масштабна програма в багатьох 
школах міста. Щоправда, зараз і в Києві клуби 
почали проводити заходи, які популяри-
зують гольф. За підтримки Всеукраїнської 
Федерації Гольфу ситуація обов’язково 
зміниться на краще вже найближчим часом!

Ви багато подорожуєте, грали на 
полях в різних куточках світу. 
Які вас особливо вразили?
Можу назвати чотири гольф-поля, які 

залишили найяскравіші враження: «Augusta 
National Golf Club», «Cypress Point Golf Course», 
«Pebble Beach Golf Links», «Congressional 
Country Club». Всі вони знаходяться в 
США. Серед європейських можу відзна-
чити «Sunningdale Golf Club», «St. Andrews 
Links» і, звичайно, «Queenwood Golf Club» у 
Великобританії. Не стану пояснювати, чим 
вони мені сподобалися, - подивіться на їх 
рейтинг і все зрозумієте.

Якому бренду ключок для 
гольфу віддаєте перевагу?
Останні роки я граю «Callaway» і 

«TaylorMade». Щоправда, зараз якість ключок 
у всіх брендів дуже висока. Якщо я знаю, 
що в поїздці буду грати, намагаюся брати 
свій бег. Я лівша, тому мені зручніше грати 
своїми ключками.

Чи брали ви участь 
в турнірах PGA? З якими відомими
гольфістами знайомі?
Звичайно, брав участь, і з багатьма знаме-

нитостями знайомий, наприклад, з Ерні 
Елсом, Рорі Макілроєм, Томасом Бьорном. 
Мені навіть доводилося грати з ними. Це 
безцінний досвід.

ІНТЕРВ’Ю
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How much time do you 
spend on golf?
8 years ago I finished my career as a footballer, 

so I started to spend more time in golf. In 
London I try to take a club 3-4 times a week. 
4 hours takes a round and about half an hour 
goes to training.

I love golf a little differently than football. I 
woke up in the morning and, if I have two or 
three hours of free time, I go to the golf course. 
First, it is excellent physical culture - walk 
10-12 kilometers in the open air. Secondly, if 
I go alone - I concentrate, I think, concentrate 
my thoughts. When I play with my friends, I 
communicate with them. Both are good!

You have four children, 
do you involve them in the game?
I especially do not insist that they play when 

the desire arises. When I go to the course, 
I always ask if they want to join. Kids know 
how to play and know what golf is, but I by 
no means push them. Golf is a sport that 
cannot be pressed!

Now they have friends who also play golf. 
The game became their common cause. They 
share their experiences and become more 
interested in the game. Given this wave of 

shared interests, I think the two eldest sons 
will play an active role.

In our country, this sport is not so 
popular yet. What do you think why?
In my opinion, it is impossible to say that golf 

is not popular in Ukraine. But in our country 
too little is still being done to increase the 
interest in golf and make it more popular. There 
are several reasons for this. First, we have very 
few golf clubs. Second, there are no programs 
for children. After all, the development of 
children’s golf is one of the most important 
areas of promotion of this sport in general. 
For example, in Kharkiv, Yuri Sapronov does 
this - he has a large-scale program in many 
schools in the city. However, now in Kiev, 
clubs have begun to promote golf. With the 
support of the Ukrainian Golf Federation, the 
situation is bound to change for the better in 
the near future!

You travel a lot, playing courses
in different parts of the world. 
What particularly impressed you?
I can name four golf courses with the most 

impressive impressions: «Augusta National Golf 
Club», «Cypress Point Golf Course», «Pebble 

Beach Golf Links», «Congressional Country 
Club». They are all located in the US. Among 
the Europeans I can mention «Sunningdale 
Golf Club», «St. Andrews Links ”and of course 
the Queenwood Golf Club in the UK. I will not 
explain what they liked - look at their rating 
and you will understand everything.

Which golf club brand 
do you prefer?
In recent years, I have been playing Callaway 

and TaylorMade. However, now the quality of 
the sticks in all brands is very high. If I know I’m 
going to play on a trip, I’m trying to make my 
bag. I’m left-handed, so I’m more comfortable 
playing with my hockey sticks.

Did you participate in 
PGA tournaments? Which famous golfers
are you familiar with?
Of course, I participated, and with many 

celebrities I`m familiar, for example, with Ernie 
Els, Rory McIlroy, Thomas Bjorn. I even had to 
play with them. It is an invaluable experience.

Автор: Марія Орлова / Author: Maria Orlova
Photos: Dominic Marley / Photos: Dominic 
Marley

INTERVIEW
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У 15 км від центру Києва, у мальовничому місці на березі озера, розташувався H golf club.

H golf club is located 15 km from the center of Kyiv, in a picturesque place by the lake.

Ми створюємо в Україні ще один майданчик для гольфу, який 
відповідає всім можливим вимогам, – розповідає Олександр Кобітєв, 
керівник проекту з будівництва гольф-клубу з полями на 9 та 18 лунок. 
– Перше, що мене вразило у Лісниках – це створений природою 
ландшафт, пристосований для будівництва гольф-полів з перепа-
дами до 30 метрів. На цю унікальну місцевість накладається зручне 

стратегічне поле для гри в гольф для міжнародних змагань та гри у 
своє задоволення. Проект розроблений знаним фахівцем валійцем 
Джонатаном Девісоном (Jonathan Davison), у арсеналі якого 16 побу-
дованих полів для гольфу. Він чудово розуміє акціонерів проекту: ство-
рити поле з родзинкою – це як написати видатну картину, вписавши 
гольф в ландшафт. Це завжди десь на кінчиках пальців архітектора. 

H GOLF CLUB: 
WAITING FOR A BETTER COURSE

H GOLF CLUB: 
В ОЧІКУВАННІ КРАЩОГО ПОЛЯ
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Родзинка нашого поля – його класичність. Воно стратегічне для гри 
в гольф. І дозволяє грати надійно у задоволення гравцеві будь-я-
кого рівня. З ризиком, який винагороджується. Гравець отримує 
задоволення на цьому полі, а не змагається з ним. 

Перший етап – будівництво поля на 9 лунок довжиною 5 400 
метрів. Після завершення цього етапу наша Академія Гольфу якісно 
зміниться, об’єднавши це поле з driver range.

Другий етап проекту – будівництво чемпіонського поля на 18 
лунок для проведення турнірів будь-якого рівня. Всі чекають на 
появу нового майданчику для гольфу. Поля, яке відображає класику 
архітектури.

Сьогодні Академія Гольфу – це дитяча школа гольфу (з 6 років), 
групові заняття й майстер-класи для новачків, індивідуальні заняття 
з PGA pro для гольфістів різного рівня включно до професіоналів, 
обладнане спеціальне приміщення TrackMаn з високошвидкіс-
ними камерами та гольф-тренажерами з можливістю зіграти на 
одному з 300 полів у будь-якій точці світу, - говорить Денис Рябцев, 
директор Академії Гольфу EQUIDES CLUB. - У школі гольфу учні 
вивчають правила гри, етикету, проводяться теоретичні та прак-
тичні заняття. Розвиваючи жіночий, чоловічий та дитячий гольф, 
ми робимо акцент на дітей та жінок. Під постійною опікою H golf 
club дитяча збірна команда України, в яку входять юні чемпіони. 
Ми турбуємось про всіх гравців, на якому б рівні вони не знаходи-
лись. Цьому сприяє постійний нагляд з боку майстрів PGA pro. Ми 

з нетерпінням чекаємо початку епохи гольф-турнірів, яка розпоч-
неться з відкриття поля на 9 лунок. Сьогодні наш driver range – це 
300 метрів ідеального трав’яного покриття з можливістю трену-
ватися 24 години на добу (завдяки професійному освітленню).

Створюючи успішну клубну модель, ми беремо до уваги харак-
терні риси місцевості і українського ринку, який знаходиться на 
початковій стадії розвитку, – зазначає розробник стратегії член-
ства в H golf club Олег Стрельніков. - Незабаром ми запропонуємо 
українським гольфістам вибрати найбільш прийнятний пакет з 
«джентельменського набору»: базове Регулярне членство, розви-
ваюче Академічне, Юніорське або Корпоративне.  Для людей, які 
вступають у клуб не тільки заради спорту, а для спілкування та 
соціалізації, буде запропоновано Клубне членство. Тут ми не вига-
дували гольф-велосипед. Клубна система H golf club – результат 
багаторічного спілкування з власниками і менеджерами найві-
доміших і успішних зарубіжних гольф-клубів, адаптований під 
наші реалії. В очікуванні кращого поля ми ретельно вибудовуємо 
систему клубних турнірів. Заслуженою повагою у гольфістів кори-
стуються щорічні міжнародні турніри: весняний Weekend Golf cup 
by H club та осінній H club Golf trophy.

H golf club
Україна, Київська обл., с. Лісники, вул. Вишнева, 36/41, 
тел.: +38 0 (95) 097 77 93
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We are creating another golf course in Ukraine that meets all 
possible requirements, - says Alexander Kobitev, project manager for 
the construction of a golf club with 9- and 18-hole courses. - The first 
thing that struck me in Lisnyky was the landscape created by nature, 
adapted for the construction of golf courses with differences of up to 
30 meters. This unique area is superimposed by a convenient strategic 
golf course for international competitions and fun games. The project 
was developed by the well-known Welsh expert Jonathan Davison, 
who has built 16 golf courses in his arsenal. He perfectly understands 
the shareholders of the project: to create a course with zest is like 
writing an outstanding picture, inscribing golf in the landscape. It’s 
always somewhere at the fingertips of the architect. The highlight of 
our course is its classicism. It is strategic for golf. And allows you to 
play reliably to the satisfaction of the player of any level. With the risk 
that is rewarded. The player enjoys this course, not competes with it.

The first stage is the construction of a 9-hole course with a length 
of 5,400 meters. Upon completion of this phase, our Golf Academy 
will change qualitatively, combining this course with the driver range.

The second stage of the project is the construction of an 18-hole 
championship course for tournaments of any level. Everyone is waiting 
for a new golf course. Courses that reflect the classics of architecture.

Today, the Golf Academy is a children’s golf school (from 6 years old), 
group classes and master classes for beginners, individual PGA pro 
classes for golfers of all levels, including professionals, equipped with 
a special TrackMan room with high-speed cameras and golf machines 
with the ability to play on one of the 300 courses anywhere in the world, 
- says Denis Ryabtsev, director of the EQUIDES CLUB Golf Academy. 
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- At the golf school, students learn the rules of the game, etiquette, 
theoretical and practical classes. In developing women’s, men’s and 
children’s golf, we focus on children and women. Under the constant 
tutelage of H golf club is the children’s national team of Ukraine, which 
includes young champions. We care about all the players, no matter 
what level they are at. This is facilitated by the constant supervision 
of PGA pro masters. We look forward to the beginning of the era of 
golf tournaments, which will begin with the opening of the 9-hole 
course. Today, our driver range is 300 meters of perfect grass cover 
with the ability to train 24 hours a day (thanks to professional lighting).

Creating a successful club model, we take into account the 
characteristics of the area and the Ukrainian market, which is at an 
early stage of development, - says the developer of the strategy of 
membership in H golf club Oleg Strelnikov. - Soon we will offer Ukrainian 
golfers to choose the most acceptable package from the «gentleman’s 
set»: basic Regular membership, developing Academic, Junior or 
Corporate. Club membership will be offered for people who join the 
club not only for sports, but also for communication and socialization. 
We didn’t invent a golf bike here. Club system H golf club - the result of 
many years of communication with the owners and managers of the 
most famous and successful foreign golf clubs, adapted to our realities. 
In anticipation of a better field, we are carefully building a system of 
club tournaments. The deserved respect of golfers is enjoyed by the 
annual international tournaments: the spring Weekend Golf cup by 
H club and the autumn H club Golf trophy.

H golf club
Lisnyky c., 36/41 Vyshneva str, Kyiv district, Ukraine, 
tel.: +38 0 (95) 097 77 93
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Еколого-рекреаційний центр «Козин» розташовано в екологічній зоні уздовж правобережної частини 
Дніпра та являє собою комплекс, який поєднує екологічний та здоровий відпочинок. До комплексу 
входять паркінг, затишний ресторан, бар з авторськими коктейлями, комфортний Driving Range 
та звісно ж унікальне 18-лункове гольф поле, створене самою природою! Наша місія проста - зберегти, 
захистити дорогоцінну рідну природу і привити любов до гольфу кожному з Вас. Адже гольф - це не 
тільки активний і благородний спосіб проведення дозвілля, а й місце зустрічі з друзями, однодумцями 
і просто классними людьми! 
Чим ми відрізняємося від інших? Ми повністю відкритий гольф клуб - на территорії ви не побачите 
жодного паркану, не кажучи про те, що наша політика спрямована на те щоб зробити гольф 
доступним видом спорту для кожного! 

ОГЛЯД ГОЛЬФ-КЛУБІВ 

KOZYN GOLF CLUB
ГОЛЬФ-КЛУБ КОЗИН

Фото / photo: Олександр Кисельов / Olexander Kyselyov
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«Своєю щоденною роботою команда гольф-центру намагається 
максимально зберегти ландшафт рекреаційної зони. Ми турбуємося 
про збереження природи та створюємо світ, в якому хочеться прово-
дити вільний час з родиною та друзями, долучитися до здорового 
способу життя, граючи в найекологічніший вид спорту – гольф», 
- коментує Ірина Пономаренко, Гольф Менеджер ЕРЦ «Козин». 

Про співпрацю з Всеукраїнською Федерацією Гольфу 
Клуб тісно співпрацює з Всеукраїнською Федерацією Гольфу. В ЕРЦ 

«Козин» є можливість зареєструватися у Федерації та стати акре-
дитованим гравцем. З початку року для проходження акредитації 
ми направили до Федерації більше 50 гольфістів різноманітного 
віку (наймолодшому лише 8 років!). До того ж, що найголовніше, 
Федерація підтримує та сприяє всім ініціативам, які проводяться 
в клубі. На базі ЕРЦ «Козин» проходять тренування Національної 
збірної України з гольфу під чітким керівництвом Мастера спорту та 
чотириразовому чемпіону з гольфу України Русланом Гаркавенко. 
Також, треба зазначити наш склад тренерів, а саме 9 професіо-

GOLF CLUBS REVIEW

Фото / photo: Олександр Кисельов / Olexander Kyselyov

Ecological and recreational center «Kozyn», located in the ecological zone along the right bank of the Dnieper, 
is a complex that combines ecological and healthy recreation. The complex includes a parking lot, a cozy 
restaurant, a bar with signature cocktails, a comfortable Driving Range and of course a unique 18-hole golf 
course created by nature itself! Our mission is simple – to preserve, protect the precious native nature and instill 
a love of golf in each of you. After all, golf is not only an active and noble way of leisure, but also a place to meet 
friends, like-minded and just good people!
How do we differ from others? We are a completely open golf club – you will not see a single fence on the territory, 
not to mention that our policy is to make golf an affordable sport for everyone!
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налів своєї справи, які проводять навчання як для професіоналів 
так і початківців. Ми активно підтримуємо Паралімпійський рух з 
гольфу та надаємо право на безкоштовні тренування. Для дітей 
та юніорів діють постійні знижки, 50% від вартості послуг, а також 
цього літа розпочала роботу дитяча та юнацька школа гольфу 
Олімпійського резерву. 

Гольф-поле пройшло міжнародну сертифікацію EGA (European 
Golf Association) та USGA (United States Golf Association), що дає 
нам унікальну можливість проводити професійні турніри. Par поля 
72 (як для жінок так і чоловіків), а індекс складності поля складає 
129 (жіночі tee) та 126 (чоловічі tee) із 155 можливих. На нашому 
гольф-полі проходять численні турніри міжнародного та національ-
ного рівня. Наприклад, рік тому ми проводили ювілейний турнір 
«Ukrainian World Golf Challenge”, що стало для нас дуже знако-
вою подією, тому що 10-ий ювілейний турнір вперше проходив в 
Україні та зібрав етнічних українців з усього світу! З нещодавних 
турнірів, ЕГЦ “Козин” став місцем проведення чудового турніру з 
жіночого гольфу, який став першим спортивним заходом після 
ослаблення карантину та зібрав українських гольфісток з усієї 
країни, який провела Всеукраїнська Федерація гольфу спільно з 
Open Ladies Golf Tour. На підтримку спортсменок в окремому заліку 
звісно ж зіграли чоловіки! Щорічна серія змагань проводиться в 
рамках програми Всеукраїнської Федерації гольфу по популяри-

зації жіночого і дитячого гольфу, підвищення спортивної майстер-
ності гравців, співпраці і просування гольф-клубів і майданчиків 
для гольфу України. 

Також постійно відбуваються любительські змагання та змагання 
для початківців. Не можемо не нагадати, що кожного четверга прохо-
дить кваліфікаційне змагання Kozyn Cup. Старт послідовний, з 11:00.

ЕГЦ «Козин» – це унікальна площадка не тільки з екологічної 
перспективи. Кожного вересня ми стаємо будинком для Golf BeerFest 
Ukraine (500+ чоловік), а також для приватних заходів які відзна-
чені найвищими світовими нагородами, такі як Best Event Award 
World Festival (BEA World) 2019 -  Chateau Nicolas. 

До зустрічі! Давайте грати в гольф разом! 

“Through their daily work, the golf center team tries to preserve the 
landscape of the recreational area as much as possible. We care about 
nature conservation and create a world where you want to spend 
free time with family and friends, join a healthy lifestyle, playing the 
most environmentally friendly sport – golf, «- says Iryna Ponomarenko, 
Golf Manager ERC» Kozyn».

About cooperation with the Ukrainian Golf Federation
The club works closely with the Ukrainian Golf Federation. In Kozyn 
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you have the opportunity to register with the Federation and become 
an accredited player. Since the beginning of the year, we have sent 
more than 50 golfers of all ages (the youngest is only 8 years old!) to 
the Federation for accreditation. In addition, most importantly, the 
Federation supports and promotes all initiatives that take place in the 
club. On the basis of ERC «Kozyn» trainings of the National national 
team of Ukraine on golf under the clear guidance of the master of 
sports and the four-time champion of Ukraine Ruslan Garkavenko take 
place. It should also be noted our composition of coaches, namely 
9 professionals who conduct training for both professionals and 
beginners. We actively support the Paralympic Golf Movement and 
provide the right to free training. There are permanent discounts for 
children and juniors, 50% of the cost of services, and in the summer 
enrollment in the children’s and youth golf school of the Olympic 
Reserve begins.

The golf course has passed the international certification of EGA 
(European Golf Association) and USGA (United States Golf Association), 
which gives us a unique opportunity to hold professional tournaments. 
The course Par 72 (for both women and men), and the course 
complexity index is 129 (female tee) and 126 (male tee) out of 155 
possible. Numerous tournaments of international and national level 
take place on our golf course. For example, a year ago we held the 
anniversary tournament Ukrainian World Golf Challenge, which was a 

very significant event for us, because the 10th anniversary tournament 
was held for the first time in Ukraine and brought together ethnic 
Ukrainians from around the world! In recent events, EGC Kozyn has 
become the venue for a wonderful women’s golf tournament, which 
turned out to be the first sporting event since the quarantine was lifted 
and brought together Ukrainian golfers from all over the country. The 
tournament was held by the Ukrainian Golf Federation together with 
the Open Ladies Golf Tour. Of course, men played in a separate stand 
in support of female athletes! The annual series of competitions is 
held within the program of the Ukrainian Golf Federation to promote 
women’s and children’s golf, improve the sportsmanship of players, 
cooperation and promotion of golf clubs and golf courses in Ukraine.

Amateur and beginner competitions are also constantly taking place 
on the course. We`d like to remember that the Kozyn Cup qualifier 
takes place every Thursday. The start is consecutive, from 11:00.

EGC «Kozyn» is a unique platform not only from the ecological 
perspective. Every September we become a home for Golf BeerFest 
Ukraine (500+ people), as well as for private events that have won the 
highest world awards, such as the Best Event Award World Festival 
(BEA World) 2019 – Chateau Nicolas.

See you! Let’s play golf together!

GOLF CLUBS REVIEW
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GOLFSTREAM: 
GREEN TOURISM CENTER

ГОЛЬФСТРІМ: 
ЦЕНТР ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

«Гольфстрім» є наймасштабнішим в Україні еко-об’єктом. Тут створені ідеальні умови для організації 
цікавого і насиченого відпочинку, проживання, навчання і гри в гольф для всієї родини. Це справжній 
рай серед мальовничої заміської природи.

GulfStream is the largest eco-facility in Ukraine. It creates ideal conditions for interesting and rich recreation, 
accommodation, training and golf for the whole family. This is a real paradise among the picturesque countryside.
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«Гольфстрім» є наймасштабнішим в Україні еко-об’єктом. Тут ство-
рені ідеальні умови для організації цікавого і насиченого відпо-
чинку, проживання, навчання і гри в гольф для всієї родини. Це 
справжній рай серед мальовничої заміської природи.

Лідер українського гольфу, що входить в світовій офіційний 
рейтинг Golf Digest «2016 кращих гольф полів», КГК «ГольфСтрім» 
в черговий раз демонструє сучасний підхід до тренувального 
процесу в поєднанні з традиціями розвитку класичного гольфу. 
Гостей клубу чекають 36 лунок грандіозних гольф-полів (9 ігро-
вих маршрутів), сучасний і затишний Клубний Будинок з дитячою 
кімнатою і 3D-кінозалом, майданчик для ігор під відкритим небом, 
траси для бігу, прогулянок на велосипедах і гольф-автомобілях і 
багато іншого.

Гольф-академія відкрита для всіх гравців, незалежно від віку, 
статі, соціального стану. Деталі навчання варіюються в залежності 
від досвіду і здібностей гравців. Тренування проводяться під керів-
ництвом професійних тренерів, з можливістю використання всієї 
багатющої і технічно досконалої інфраструктури клубу. Необмежені 
заняття на тренувальному майданчику, а також гра на тренуваль-

них полях Chipping & Pitching Greens, Putting Green і Bunker Area 
чергуються з насиченою теоретичної програмою і, звичайно, грою 
на полях.

 
«ГольфСтрім» пропонує унікальний шанс надати дитині інтенсивне 

професійне навчання гольфу в поєднанні з можливістю випробувати 
свої сили на чемпіонських полях кращого гольф-клубу країни, актив-
ним спортивним відпочинком і проживанням в сучасному кампусі 
безпосередньо на території комплексу. Взяти участь у програмі 
можуть як досвідчені юні гольфісти, так і початківці. Навчання і 
тренування проводяться під керівництвом професійних тренерів, в 
розпорядження дітей надані 36 ігрових лунок і 9 ігрових маршрутів 
на Парковому, Клубному, Кентавр, Прем’єр і Чемберлен гольф-по-
лях, необмежені тренування чергуються з насиченою теоретич-
ної програмою, вивченням правил гольфу та гольф-етикету. Крім 
навчання гольфу і активного спортивного відпочинку, діти беруть 
участь в турнірах, тематичних святах, вікторинах.

 
На території комплексу котеджі і апартаменти в Golf Village - це 

нова якість життя, ще більш статусна, ще більш безпечна і екологічна, 
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коли в одному життєвому просторі гармонійно поєднуються стиль, 
естетика, комфорт, затишок і легкість доступу до улюблених занять.

«Гольфстрім» виходить далеко за рамки простого гольф-клубу: 
ми створили справжній хаб для столичного бізнесу, благодійності 
і навіть міжнародної взаємодії. Він надихає своїми унікальними 
природними умовами, створює ідеальну атмосферу для нетвор-
кінгу і проведення яскравих, значущих подій.

Приїжджайте і скористайтеся вражаючим вибором можливо-
стей для відпочинку - і насолоджуйтеся спілкуванням, спортом, 
іграми, новим культурним досвідом, перебуваючи поруч з роди-
ною, зі своїми близькими. Переконайтеся в правильності прий-
нятого рішення, адже кращий заміський спортивний відпочинок 
- це ГОЛЬФСТРІМ!

«The leader of Ukrainian golf, included in the world official rating 
of Golf Digest «2016 best golf courses», KGC «GolfStream» once again 
demonstrates a modern approach to the training process in combination 
with the traditions of classic golf. The guests of the club are waiting 
for 36 holes of grand golf courses (9 game routes), a modern and 
cozy Club House with a children’s room and a 3D cinema, an outdoor 
playground, jogging tracks, cycling and golf car rides and much more.

Golf academy is open to all players, regardless of age, gender, social 
status. The details of the training vary depending on the experience 
and abilities of the players. Trainings are conducted under the guidance 
of professional coaches, with the possibility of using all the rich and 
technically perfect infrastructure of the club. Unlimited training on the 
training ground, as well as playing on the training courses Chipping & 
Pitching Greens, Putting Green and Bunker Area alternate with a rich 
theoretical program and, of course, playing on the course.
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GolfStream offers a unique chance to provide your child with 
intensive professional golf training combined with the opportunity 
to try their hand at the championship courses of the best golf club 
in the country, active sports and living on a modern campus directly 
on the complex. Both experienced young golfers and beginners can 
take part in the program. Training and coaching are conducted under 
the guidance of professional coaches, children are provided with 36 
game holes and 9 game routes on the Park, Club, Centaur, Premier 
and Chamberlain golf courses, unlimited training alternates with a 
rich theoretical program, learning the rules of golf and golf etiquette. 
In addition to learning golf and active sports, children participate in 
tournaments, themed holidays, quizzes.

On the territory of the complex cottages and apartments in Golf 
Village is a new quality of life, even more status, even safer and 

ecological, when style, aesthetics, comfort, coziness and ease of 
access to favorite occupations are harmoniously combined in one 
living space.

«GulfStream» goes far beyond a simple golf club: we have created 
a real hub for the capital’s business, charity and even international 
cooperation. It inspires with its unique natural conditions, creates 
an ideal atmosphere for networking and holding bright, meaningful 
events.

Come and take advantage of an impressive selection of leisure 
opportunities - and enjoy socializing, sports, games, new cultural 
experiences, being close to family, with loved ones. Make sure the 
decision is correct, because the best country sports holiday is the 
GOLFSTREAM!
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Професійне 18-лункове гольф-поле Superior по праву вважається одним з кращих Україні. Незвичайні 
ландшафти, високий рівень складності, ідеальна якість покриття і особлива атмосфера - тут є 
все, про що може мріяти і професійний гольфіст, і новачок.

Professional 18-hole golf course Superior is rightly considered one of the best in Ukraine. Unusual landscapes, a 
high level of complexity, perfect quality of coverage and a special atmosphere - here is everything that can 
dream of a professional golfer and beginner.

ОГЛЯД ГОЛЬФ-КЛУБІВ 
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Професійне 18-лункове гольф-поле Superior по праву вважається 
одним з кращих Україні. Незвичайні ландшафти, високий рівень 
складності, ідеальна якість покриття і особлива атмосфера - тут 
є все, про що може мріяти і професійний гольфіст, і новачок.

Починаючи з ті першої лунки і закінчуючи 18-м гріном, Superior 
Course - це по-справжньому захоплююча подорож для гравця. 
Родзинка гольф-поля - лунка №2. Лунка являє собою острів, 
оточений водою, з маленьким гріном і бункером в правій його 
частині. Особливу складність проходження лунки високо ціну-
ють професіонали, а неймовірною красою пейзажу захоплюються 
новачки. До речі, всього на гольф-полі - 7 озер.

Поле було відкрито в 2007-му році з дев’ятьма лунками (Par 35). 
Керували будівництвом першої «дев’ятки» американський шейпер 
Брайан Сміт і росіянин Олександр Степанов.

У 2012-му році закінчено будівництво ще дев’яти лунок, які 
проектував австралієць, суперінтендант поля Ендрю Глен.

У підсумку вийшло гольф-поле, виконане в класичних шотланд-
ських традиціях, але зі своєю харизмою і особливостями, які 
роблять гру непередбачуваною і цікавою.

Додає інтриги тутешній мінливий вітер, який радує досвідчених 
гольфістів, а початківців гравців вчить долати труднощі.

Гольф-поле Superior сертифіковане і каліброване за стандар-
тами EGA (European Golf Association) і USGA (United States Golf 
Association), що дозволяє проводити будь-які професійні турніри. 
Індекс складності поля складає 153 із 155 можливих (за оцінкою 
Європейської гольф-асоціації).

Крім того, на території гольф-курорту розташовано 5-зірковий 
готель, ресторани, Spa-комплекс, басейни, тенісні корти, фітнес-
клуб. Функціонує постійно діюча Школа гольфу для дітей і дорослих. 
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Як і в будь-якому європейському гольф-клубі, тут є місце для 
відпочинку і спілкування гольфістів - Клубний будинок. Кожен 
куточок тут розповідає про традиції та культуру гольфу. Клубний 
будинок оформлений в класичному англійському стилі, з ретельно 
підібраними колірними рішеннями, предметами меблів і арома-
тами. Інтер’єр Сигарної кімнати (зі спеціальними шухлядами для 
зберігання сигар членів клубу) занурює в атмосферу старовин-
них шотландських клубів. Але найцікавіше зібрано в Музеї гольфу: 
старовинні ключки, вантажні м’ячі, рідкісні беги, пам’ятні кубки та 
нагороди - ця експозиція унікальна.

Superior Golf Club вже встиг заслужити високий рейтинг на 
туристичній карті Європи. Зелені пагорби гольф-курорту, листя-
ний ліс, блакитні озера, дикі лебеді, свіже повітря, неймовірні 
пейзажі зроблять гру незабутньою.

Superior Hotel - володар титулів «кращий спорт-готель» і «кращий 
гольф-готель» Європи за версією International Hospitality Awards. 
У нас зупиняються легенди спорту і зірки шоу-бізнесу.

«Наш клуб завжди відрізнявся душевною атмосферою, згуртова-
ним колективом, цікавим клубним життям. За всіх капітанів. Тому 
«Суперіор» «дістався» мені в прекрасній формі. Мені лише зали-
шається підтримувати ті традиції, які склалися з початку засну-
вання rлубу. Але одну значущу традицію я все ж додав в життя 
наших гольфістів, це «купання новоспечених «синглів» в озері 
за Клубним домом. Причому традицію люблять і шанують всі без 
винятку гольфісти, незалежно від статі, віку і, до речі, від пори 
року теж», - говорить капітан клубу з 2017 року Федір Каргаполов.

Адреса:
Харків, проспект Академіка Курчатова, 1-А
Тел.: +38 (057) 349 5050 (цiлодобово, ресепшн готелю)
Телефони для довідок та реєстрації на турніри:
+38(050) 400 3237 (09.00 — 18.00)
+38 (057) 349 5030reception@superiorresort.com
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Starting with the first hole and ending with the 18th green, Superior 
Course is a truly exciting journey for the player. The highlight of the 
golf course is the hole №2. The hole is an island surrounded by water, 
with a small green and a bunker in its right part. The special difficulty 
of passing the hole is highly valued by professionals, and beginners 
admire the incredible beauty of the landscape. By the way, there are 
7 lakes on the golf course.

The course was opened in 2007 with nine holes (Par 35). The 
construction of the first «nine» was supervised by the American shaper 
Brian Smith and the Russian Alexander Stepanov.

In 2012, the construction of nine more holes, designed by Australian, 
course superintendent Andrew Glenn, was completed.

The result is a golf course made in the classic Scottish tradition, but 
with its charisma and features that make the game unpredictable and 
interesting.

Adds intrigue to the local changeable wind, which pleases 
experienced golfers, and teaches novice players to overcome difficulties.

Superior Golf Course is certified and calibrated according to EGA 
(European Golf Association) and USGA (United States Golf Association) 
standards, which allows you to hold any professional tournament. 
The index of complexity of the course is 153 out of 155 possible 
(according to the European Golf Association).

In addition, the golf resort has a 5-star hotel, restaurants, spa 
complex, swimming pools, tennis courts, fitness club. There is a 
permanent Golf School for children and adults.

As in any European golf club, there is a place for golfers to relax and 
socialize - Club House. Every corner here tells about the traditions 
and culture of golf. The club house is decorated in a classic English 

style, with carefully selected colors, furniture and aromas. The interior 
of the Cigar Room (with special drawers for storing cigars of club 
members) immerses in the atmosphere of old Scottish clubs. But the 
most interesting things are collected in the Golf Museum: antique 
clubs, cargo balls, rare bags, commemorative cups and awards - this 
exhibition is unique.

Superior Golf Club has already earned a high rating on the tourist 
map of Europe. The green hills of the golf resort, deciduous forest, 
blue lakes, wild swans, fresh air, incredible scenery will make the 
game unforgettable.

“Our club has always been distinguished by a soulful atmosphere, 
a cohesive team, an interesting club life. Under all captains. That’s 
why Superior got me in great shape. All I have to do is maintain the 
traditions that have developed since the club was founded. But one 
important tradition I have added to the lives of our golfers is the 
«bathing of newcomers» in the lake behind the Club House. And 
the tradition is loved and respected by all golfers without exception, 
regardless of gender, age and, incidentally, from the time of year, 
too”, - Fedir Kargapolov, captain of club since 2017, says.

Address:
Kharkiv, Akademika Kurchatova Avenue, 1-A
Tel .: +38 (057) 349 5050 (round the clock, 
hotel reception)
Phones for inquiries and 
registration for tournaments:
+38 (050) 400 3237 (09.00 - 18.00)
+38 (057) 349 5030
reception@superiorresort.com
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EDEM GOLF CLUB LVIV
THE PEARL OF WESTERN UKRAINE

EDEM GOLF CLUB LVIV
ПЕРЛИНА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
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Edem Golf Club Lviv – перший гольф-клуб Західної України, 
який запрошує вас до великої гри, що протягом століть цінується 
світовими елітами за можливість очистити думки та покращити 
концентрацію.

На сьогодні гольф-клуб пропонує:
- Індивідуальні та корпоративні тренування;
- Школи гольфу для початківців та дітей віком від 6 років.
В клубі є тренувальні майданчики на різний кшталт (putting 

green, chipping green, driving range).
Наразі професійні гравці, аматори та прихильники аристокра-

тичної гри насолоджуються новим спортивним сезоном після 
жорсткого карантину. А визначна подія, на яку чекали з нетерпінням, 
відбулася: в Edem Golf Club Lviv відкрилося гольф-поле на 9 лунок. 

Edem Golf Club Lviv is the first golf club in Western Ukraine, which 
invites you to a great game that has been appreciated by the world 
elites for centuries for the opportunity to clear thoughts and improve 
concentration.

Today the golf club offers:
- Individual and corporate training;
- Golf schools for beginners and children from 6 years old.
The club has training grounds of different types (putting green, 

chipping green, driving range).
Currently, professional players, amateurs and fans of the aristocratic 

game are enjoying a new sports season after hard quarantine. After all, 
the long-awaited event that took place recently took place: a 9-hole golf 
course was officially opened at the Edem Golf Club Lviv.

GOLF CLUBS REVIEW
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Гольф – це найкраща інвестиція у ваше фізичне та ментальне 
здоров’я. 

Адже комплекс має всі можливості для реабілітації та відновлення 
сил після гри. А тим гольфістам, котрим навіть гольфу замало, Edem 
Resort Medical & SPA пропонує цілий світ змістовного дозвілля та 
бурхливих активностей!

Розповімо трохи докладніше для тих, хто ще не знайомий з 
комплексом і його філософією.

Golf is the best investment in your physical and mental health.
After all, the complex has all the opportunities for rehabilitation 

and recovery after the game. And for golfers, that seek more than 
golf, Edem Resort Medical & SPA offers a world of entertaining leisure 
and exciting activities!

Let’s talk a little more for those who are not yet familiar with the 
complex and its philosophy.

ОГЛЯД ГОЛЬФ-КЛУБІВ 
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Edem Resort Medical & SPA – готельно-парковий комплекс в 
оточенні лісу і озера з концепцією оздоровлення 12+.

Це п’ятизірковий готель, 5 ресторанів авторської кухні, 3 зали 
для банкетів, 3 зали для конференцій, центр Відновлення здоров’я, 
SPA, арт-простір, ландшафтний парк скульптур, перший в Західній 
Україні гольф-клуб, білосніжний пляж, власні виноградники, сад і 
органічний город, конюшні і мисливські угіддя. Справжньою горді-
стю комплексу Edem Resort Medical & SPA є унікальний медичний 
центр відновлення життєвих сил і здоров’я, що розмістився на площі 
800 кв. м. і працює за прикладом найкращих швейцарських клінік.

Edem Resort Medical & SPA is a hotel and park complex surrounded 
by forests and lakes with a 12+ healing concept.

It is a five-star hotel, 5 restaurants of author’s cuisine, 3 banquet 
halls, 3 conference rooms, Health Restoration Center, SPA, art space, 
sculpture landscaping park, the first in Western Ukraine golf club, a 
white beach, own vineyards, garden and organic vegetable garden, 
stables and hunting grounds. The real pride of the Edem Resort Medical 
& SPA is the unique 800-square-meters Vital Health and Recovery 
Medical Center that works on the example of the best Swiss clinics.

GOLF CLUBS REVIEW
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Власне для гольфістів родзинкою на території комплексу стане:
• Реабілітація та відновлення гольфістів на базі Edem Medical Center
• Створення програми фізичного розвитку гольфістів (fitness golf )
Програма реабілітації має на меті зменшення болю, збереження 

нормального об’єму рухів суглобу, розвиток сили м’язів за допом-
огою вправ на розтягнення, зміцнення та стабілізацію. 

Edem Resort Medical & SPA працює за найсучаснішими прото-
колами лікування, що застосовуються в європейській медичній 
практиці. Серед них новітні медичні досягнення, максимально 
орієнтовані на безопераційну терапію. Отримання найкращих 
результатів відновлення стає можливим завдяки використанню 
сучасних європейських технологій та обладнання, комплексного 
підходу при лікуванні, спільної роботи різних фахівців.

In fact, for golfers the highlight of the complex will be:
• Ed Rehabilitation and rehabilitation of golfers at Edem Medical Center
• Creating a fitness golf program
The rehabilitation program aims to reduce pain, maintain normal 

volume of joint movements, and develop muscle strength through 
stretching, strengthening and stabilizing exercises.

Edem Resort Medical & SPA operates according to the latest treatment 
protocols used in European medical practice. Among them are the 
latest medical advances, maximally focused on non-surgical therapy. 
Achieving the best results of recovery is possible through the use of 
modern European technologies and equipment, a comprehensive 
approach to treatment, the collaboration of different specialists.

ОГЛЯД ГОЛЬФ-КЛУБІВ 
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Культура життя та філософія Edem Resort Medical & SPA поля-
гає у цілковитому прийнятті світу з усіма його барвами та гранями. 
Комплекс пропонує пізнати справжні цінності: розпочніть свій день 
разом із природою, присвятіть час самопізнанню, вдосконаленню 
та віднайдіть духовний баланс. 

Гольф також входить до таких ціннісних, медитативних, культур-
них видів спорту; цим він близький Edem Resort Medical & SPA. На 
території комплексу гольфісти можуть звернутися до інших видів 
спорту: тренування у спортзалі, їзда верхи, сап-серфінг… перелік 
дуже великий і залежить від пори року та ваших уподобань.

А разом із дієтологією, фітотерапією, масажами, спа-проце-
дурами ви поєднаєте фізичне та духовне і знайдете справжній 
Wellness у житті.

Edem Golf Club Lviv / Edem Resort Medical & SPA
с. Стрілки, Перемишлянський район, Львівська область, Україна   
 +38067 314 65 12
seeyou@edem.com.ua
www.edemresort.com

Edem Resort Medical & SPA’s culture of life and philosophy are all 
about embracing the world with all its colors and faces. The complex 
offers you to discover true values: start your day with nature, devote 
time to self-discovery, cultivation and find a spiritual balance.

Golf is also a part of such valuable, meditative and cultural sports; 
this is close to Edem Resort Medical & SPA. On the territory of the 
complex golfers can try other sports: training in the gym, horseback 
riding, sap surfing… the list is very large and depends on the time of 
year and your preferences.

And with diet, herbal medicine, massages, spa treatments, you 
combine physical and spiritual to find true Wellness in life.

Edem Golf Club Lviv / Edem Resort Medical & SPA
Strilky village, Peremyshliany district, Lviv region, Ukraine
 +38067 314 65 12
seeyou@edem.com.ua
www.edemresort.com

GOLF CLUBS REVIEW
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ЖІНОЧА ГРА
LADIES GAME

Олена Рудік, директор жіночого турніру Open Ladies Golf 
Tour, нещодавно стала членом правління Всеукраїнської 
Федерації Гольфу й на загальноукраїнському рівні 
опікуватиметься розвитком жіночого гольфу в країні. 
Журналу PROGOLF UKRAINE Олена розповіла, чому варто 
приділяти цьому аспекту більше уваги.

Olena Rudik, general manager of the Open Ladies Golf Tour 
women’s tournament, recently became a board member of the 
Ukrainian Golf Federation and will take care of the development 
of women’s golf in the country at the national level. PROGOLF 
UKRAINE magazine asked Olena to tell why more attention 
should be paid to this aspect.

ЖІНКИ В ГОЛЬФІ
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ЖІНОЧА ГРА
LADIES GAME

Існує версія, що ще шотландська коро-
лева Марія Стюарт обожнювала гольф і 
сприяла розвитку цієї гри. Проте серед 
широкого загалу досі побутує думка, що 
гольф – чоловіча справа. Взяти хоча б 
версію про те, що абревіатура GOLF — це 
скорочення вислову Gentlemens Only Ladies 
Forbidden, тобто «тільки для чоловіків, 
жінкам заборонено». Та ця етимологія є 
помилковою, так само, як і судження про 
те, що гольф — виключно чоловіча гра. 
Той факт, що серед гравців у гольф нині 
менше жінок, ніж чоловіків, ще не дає 
підстав говорити упереджено. Ба навіть 
більше, в гольфі однакові для всіх світові 
нормативи й загальні правила. Варто поди-
витися на міжнародні турніри, де радо 
вітають і чоловіків, і жінок, на інтернаціо-

нальні жіночі асоціації, що з кожним роком 
збільшують свої масштаби. І, звичайно, на 
турнір Open Ladies Golf Tour, що з 2016 
року єднає жінок на гольф-полях України.

Про турнір Open Ladies Golf Tour
Ми пройшли досить довгий шлях від 

своєрідного «клубного турніру» раз на 
рік до масштабного заходу. В 2019-му 
турнір, у межах програми Федерації з 
розвитку жіночого гольфу, став туром із 
п’яти етапів і фіналу, які проводилися в 
різних гольф-клубах Києва та Харкова. 
Ми пишаємося, що наш жіночий турнір 
зібрав понад 100 новачків у межах Школи 
гольфу, і вони тепер не тільки активно 
тренуються, але й дали змогу покращити 
свої результати досвідченим гольфісткам. 

Минулого сезону в змаганнях узяли участь 
74 спортсменки-аматорки. Тому, коли після 
кожного сезону ми спостерігаємо суттєві 
зрушення у світі українського гольфу, коли 
все більше жінок долучається до гри — 
для нас, організаторів, це і є найбільшим 
досягненням.

Після такого успіху ми не зупинилися. 
Разом з CosmosGolf Ukraine створили 
щотижневі жіночі турніри на гольф-симу-
ляторі в межах CosmosGolf Indoor Ladies 
Tour. Це дозволяє вдосконалювати навички 
в міжсезоння та готуватися до міжнарод-
них і всеукраїнських турнірів. У 2020 році 
Open Ladies Golf Tour включає в себе 5 
етапів та фінал, який внесений до єдиного 
календарю Європейської асоціації гольфу 
EGA. За підтримки Всеукраїнської федерації 

WOMEN IN GOLF

Фото: Олександр Кисельов / Photo: Olexander Kiselyov
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гольфу та гольф-клубів GolfStream, Edem, 
Superior, «Козин» ми націлені реалізувати 
всі плани та вийти на міжнародний рівень. 
Ми обіцяємо дуже насичений 2020-й рік.

Про популяризацію жіночого гольфу  
Наша місія дещо глобальніша, ніж просто 

потужний рух гольфісток в Україні. Жінки є 
центром сімейного вогнища, тому, залуча-
ючи жінку до спорту, до активного стилю 
життя, в цей особливий світ опосередко-
вано потрапляють й інші члени сім’ї, особ-
ливо діти. Неодноразово до нас приходили 
грати жінки, а згодом приводили на уроки 
гольфу своїх дітей, які швидко закохува-
лися в гру та показували чудові результати. 
Це яскравий приклад того, як, заціка-
вивши представниць прекрасної статі, 
можна впливати на розвиток покоління, 
що підростає. Адже здорові та спортивні 
діти — це здорова нація в майбутньому.

До того ж гольф — це мікс спорту, свіжого 
повітря, естетики. Це щонайменше п’ять 
годин єднання із природою в супроводі 
пташиного співу. Гольф надихає і тримає 
в тонусі.

Я порівнюю гольф з медитацією, яка так 
необхідна сучасній жінці. Поясню: під час 
турніру ти наодинці сам із собою протягом 
5–6 годин. І весь цей час ти мусиш тримати 
себе в певному емоційному стані. Ось я 
йду від лунки до лунки, налаштовую себе 
на правильний лад. Це сильніше за всілякі 
модні йога-ретрити десь у Гоа чи Непалі.

Про підтримку
Для того щоб гольф став популярною 

грою, необхідно більше часу. Для деяких 
видів спорту потрібно бути готовими. А для 
того, щоби рух жіночого гольфу приско-
рювався, рецепт простий: підтримка спон-
сорів та партнерів, отримання грантів та 
об’єднання з міжнародними асоціаціями 
гольфу. Тому ми завжди раді, коли до нас 
долучаються, та цінуємо будь-яку підтримку 
Open Ladies Golf Tour. Звичайно, що й самі 
ми не стоїмо на місці, активно працюємо 
над розвитком комунікацій та партнерств.

 
Мрії на майбутнє
Я хочу,  щоби серед українських 

гольфісток з’явилися сильні гравці, що 
будуть входити в топ найкращих гольфісток 
світу та здобуватимуть перемоги, якими 
будемо пишатися разом усією країною. 
Також хочу, щоб у недалекому майбутньому 
на українських гольф-полях проходили 
міжнародні змагання з жіночого гольфу. 
Я вже уявляю, як приїздять гольфістки з 
усього світу, аби позмагатися за перемогу 
в нас, в Україні.

Я порівнюю гольф з 
медитацією, яка так 
необхідна сучасній 
жінці. Під час турніру 
ти наодинці сам із 
собою протягом 5–6 
годин. І весь цей час ти 
мусиш тримати себе в 
певному емоційному 
стані. Це сильніше за 
всілякі модні йога-ре-
трити десь у Гоа чи 
Непалі.

I compare golf with 
the meditation that 
is so necessary to the 
modern woman. You 
are alone with you for 
5-6 hours during the 
tournament. And all this 
time you have to keep 
yourself in a certain 
emotional state. This is 
stronger than all sorts 
of trendy yoga retreats 
in Goa or Nepal.

ЖІНКИ В ГОЛЬФІ
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There is a version that even the Scottish 
Queen Mary Stuart loved golf and contributed 
to the development of this game. However, 
it is still widely believed that golf is a man’s 
business. To take at least the version that GOLF 
stands for is the abbreviation of Gentlemen 
Only Ladies Forbidden, ie «only for men, 
women are forbidden». But this etymology is 
misguided, as is the belief that golf is purely 
a man’s game. The fact that there are now 
fewer women among golfers than men does 
not yet give grounds to speak with prejudice. 
Even more, golf is the same for all world 
standards and general rules. It is worth looking 
at international tournaments, where both men 
and women are welcomed, and international 
women’s associations are increasing in size 
every year. And, of course, the Open Ladies 
Golf Tour, which since 2016 unites women 
on the golf courses of Ukraine.

About the Open Ladies Golf Tournament
We have come a long way from a kind of 

«club tournament» once a year to a major 
event. In 2019, the tournament, as part of the 
Women’s Golf Federation program, became a 
five-stage and finals tour of various golf clubs 
in Kyiv and Kharkiv. We are proud that our 
women’s tournament has collected over 100 
newcomers within the Golf School, and they 
are now not only actively training, but also 
able to improve their results for experienced 
golfers. Last season, 74 amateur female athletes 
took part in the competition. Therefore, when 
after every season we see significant changes 

in the Ukrainian golf world, when more and 
more women join the game - for us, the 
organizers, this is the biggest achievement.

After such success, we did not stop. Together 
with CosmosGolf Ukraine, they we created 
weekly women’s golf simulator tournaments 
within the CosmosGolf Indoor Ladies Tour. This 
allows you to improve your offseason skills 
and prepare for international and Ukrainian 
tournaments. The 2020 Open Ladies Golf Tour 
includes 5 stages and the finals, which are 
included in the EGA European Golf Association 
Single Calendar. With the support of the 
Ukrainian Golf Federation and GolfStream, 
Edem, Superior, Kozyn Golf Clubs, we aim to 
realize all our plans and reach the international 
level. We promise a very busy 2020 year.

About popularizing women’s golf
Our mission is somewhat more global than 

just the powerful movement of golfers in 
Ukraine. Women are the core of the family 
hearth, so by involving women in sports 
and active lifestyles, other family members, 
especially children, indirectly fall into this 
special world. We were repeatedly approached 
by women to play, and later brought in our 
kids’ golf lessons, which quickly fell in love 
with the game and showed great results. 
This is a prime example of how, by being 
interested in the women, you can influence 
the development of the younger generation. 
After all, healthy and athletic children are a 
healthy nation in the future.

In addition, golf is a mix of sports, fresh 

air, aesthetics. It is at least five hours of unity 
with nature, accompanied by bird singing. 
Golf inspires and holds in tone.

I compare golf with the meditation that 
is so necessary to the modern woman. You 
are alone with you for 5-6 hours during the 
tournament. And all this time you have to 
keep yourself in a certain emotional state. 
This is stronger than all sorts of trendy yoga 
retreats in Goa or Nepal!

About support
It takes longer to make golf a popular game. 

For some sports you need to be prepared. And 
for women’s golf to accelerate, the recipe is 
simple: support from sponsors and partners, 
grants, and partnership with international 
golf associations. That is why we are always 
happy when they join us and appreciate any 
support for the Open Ladies Golf Tour. Of 
course, we ourselves do not stand still, we 
are actively working on the development of 
communications and partnerships.

Dreams for the future
I want strong Ukrainian women-players 

to emerge among the top Ukrainian golfers, 
who will be among the top best golfers in 
the world and win awards that we will be 
proud of with the whole country. I also want 
international women’s golf competitions to 
be held in Ukrainian golf courses in the near 
future. I can already imagine golfers from all 
over the world coming to fight for awards 
in Ukraine.

WOMEN IN GOLF
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JUNIOR NATIONAL TEAM OF UKRAINE:
PLANS TO PERFORM AT EUROPEAN AND WORLD CHAMPIONSHIPS

ЮНІОРСЬКА ЗБІРНА УКРАЇНИ:
В ПЛАНАХ – ВИСТУПАТИ НА ЧЕМПІОНАТАХ ЄВРОПИ ТА СВІТУ

Цього року вперше в Україні була створена юніорська збірна, учасники 
якої, хлопці й дівчата, вже встигли продемонструвати свої талант і 
майстерність на змаганнях Зимового Кубку 2020 у Туреччині.

This year, for the first time in Ukraine, a junior team was created, the participants 
of which, boys and girls, have already demonstrated their talent and skills at 
the 2020 Winter Cup competitions in Turkey.

УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛЬФ СЬОГОДНІ
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То є звичайна світова практика, адже, як правило, в міжнарод-
них турнірах бере участь не тільки національна збірна країни, 
але і юніорська, а також збірна сеньйорів 50+, збірна середнього 
віку 35+ та паралімпійська збірна. Оскільки до 2020 року юніорсь-
кої збірної в Україні не існувало, одним з перших рішень нового 
Президента Федерації Віталія Хомутинніка було створення такої 
команди. Тим більше, що за останні роки в Україні з’явилася нова 
плеяда молодих гравців, які активно тренуються, беруть участь 
в чемпіонатах світу і Європи. Тому створення юніорської збірної 
було вкрай важливо для Федерації.

Коментує Руслан Гаркавенко,
Президент Професійної Гольф Асоціації України, член Правління 

Всеукраїнської Федерації Гольфу

Хто тренує дітей? Чи можна коротко представити тренерів?
Оскільки тренування юніорської збірної проходять спільно 

з національною збірною, основну роботу виконують: я в якості 
головного тренера ЮЗУ, Ігор Затравкін як головний тренер націо-
нальної збірної, Девід Керні, тренер світового рівня, який також 
допомагає Федерації з багатьох питань розвитку гольфу в Україні. 
Також ми отримуємо кваліфіковану допомогу від інших тренерів. 
Наприклад, під час тренувальних зборів у Туреччині до нас приєд-
налися Ігор Олексін і Сергій Хітяєв.

Якщо говорити про дитячий гольф у цілому, то юніорів готують 
всі тренери України, і кожен робить свій внесок у розвиток юніор-
ського гольфу, кожен клуб має свої дитячі школи і табори. Думаю, 
в найближчі роки ми почуємо нові прізвища молодих гравців, яких 
будемо запрошувати в збірну. Особливо добре володіють підхо-
дом до дітей тренери-дівчата – Ганна Авдєєва, Ганна Гриценко, 
Марина Романник, Марія Федорович.

Який критерій відбору дітей в юніорську збірну?
Набираючи дітей, ми керувалися ситуацією. Так, серед хлоп-

чиків утворилася сильніша група, тому головний критерій був 

– значення гандикапу менше 10. Що стосується дівчаток, тут ми 
вирішили працювати на перспективу, щоб за рік-два отримати 
дуже сильних юних спортсменок. Також на озброєнні у нас кілька 
перспективних гравців, які увійшли до списку кандидатів у збірну. 
Якщо діти продовжать активно тренуватися, думаю, скоро вони 
увійдуть до основного складу.

Які досягнення показала юніорська збірна під час Зимового 
Кубку України 2020?

На Зимовому Кубку наші юніори дуже порадували своїми успі-
хами. Почалося все з того, що вперше були організовані зимові 
тренувальні збори. За тиждень до початку Кубка збірна в складі 12 
гравців і 5 тренерів вилетіла до Туреччини на підготовку. Режим 
був дуже насичений. Ранній підйом, пробіжка, фітнес, два трену-
вання з гольфу, одна до обіду, друга після, гра на полі, семінари 
за правилами, щоденне вечірнє зібрання з розбором помилок. 
Все це і принесло свої плоди на Кубку.

Які спортсмени-юніори демонструють найкращі резуль-
тати, про кого з них можна сказати, що це вже майбутні зірки?

Лев Грінберг, якому зараз 12 років, – це висхідна зірка світо-
вого юніорського гольфу. Лев проживає в Бельгії і США і постійно 
бере участь в європейських і світових турнірах, які постійно 
виграє, тому в своїй віковій категорії він входить у світовий топ. 
Наприклад, на останньому чемпіонаті світу US Kids Golf 2019 він 
увійшов до топ 10, і це з урахуванням того, що погано зіграний 
фінальний раунд відкинув його на 8-е місце, хоча перед фіналом 
він займав 3-е місце з реальними шансами на перемогу. А ось на 
чемпіонаті Європи Лев посів друге місце.

7-річний Роман Кулик теж активно тренується і виступає в євро-
пейських і світових турнірах. У 6 років він виграв серію турнірів 
US Kids голландського та італійського турів, завдяки чому отри-
мав запрошення на чемпіонати світу та Європи. На чемпіонаті 
Європи виборов 21-е місце, хоча вже на другий день змагань 
входив до топ 5 з результатом -2. На чемпіонаті світу виступив 
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Коментують батьки дітей-спортсменів
Олег Голод, батько Михайла Голода, неодноразового призера серед юніорів, учасника Міжнародного Гольф Рейтингу 

Аматорів (WAGR)
– Ще кілька років тому розвиток спортивних задатків, талантів і особливостей дитини був на 100% головним болем його бать-

ків. З приходом до Всеукраїнської Федерації Гольфу нового керівництва ситуація кардинально змінилася. Більшу частину функ-
цій зі спортивного виховання й розвитку Михайла взяла на себе Федерація. Особисто я дуже відчув цю зміну. Про нас дбають, 
допомагають, запитують про можливі проблеми, стежать за нашими потребами, аж до дрібниць. Навіть у гольф-клубах, комер-
ційних організаціях, яким, здавалося б, нема чого вовтузитися з дитиною, нехай навіть і обдарованою, до нас почали ставитися 
зовсім по-іншому. Ми оточені турботою з усіх боків. Це дуже приємно!

Тетяна Зонова, мати Ганни Зонової, 11-річної гольфістки, учениці Академії Superior, переможиці турніру US Kids
– Я сама тренер з тенісу, тому не з чуток знаю, наскільки важливе в нашій справі правильне управління. В особі тренерів 

юніорської збірної я знайшла людей, які мислять грамотно, стратегічно, планово. Керівництво збірної дає своєчасний зворот-
ний зв’язок, про все піклується і, що важливо, намагається врахувати побажання і батьків, і юних спортсменів. Головний тренер 
Руслан Гаркавенко на зв’язку цілодобово! Таке ставлення взагалі рідкість в моїй практиці. Ми відчуваємо різнопланову підтримку: 
наставницьку, спонсорську, технічну підтримку фахівців і їх методик. Для 11-річної дитини це просто щастя. Я вже зараз відчу-
ваю, що результати Ані змінилися на краще.

Parents of children-athletes comment
Oleg Holod, father of Mykhailo Holod, multiple junior winner, member of the World Amateur Golf Rating (WAGR)
– A few years ago, the development of sports talents of the child was 100% a headache of parents. With the coming of the new 

leadership of the Ukrainian Golf Federation, the situation has changed very much. Most of the functions of sports education and 
development of Mykhailo took over the Federation. Personally, I felt this change very much. They take care of us, help us, ask about 
possible problems, monitor our needs, to the smallest detail. Even in golf clubs, commercial organizations, which seem to have 
nothing to do with a child, even if he is gifted, we began to be treated completely differently. We are surrounded by care on all sides. 
It’s very nice!

Tetiana Zonova, mother of Anna Zonova, 11-year-old golfer, student of the Superior Academy, winner of the US Kids tournament
– I am a tennis coach myself, so I know firsthand how important proper management is in our business. In the face of the coaches 

of the junior team, I found people who think competently, strategically, systematically. The management of the national team gives 
timely feedback, takes care of everything and, importantly, tries to take into account the wishes of both parents and young athletes. 
Head coach Ruslan Garkavenko is in touch 24/7! This attitude is generally rare in my practice. We feel a variety of support: mentoring, 
sponsorship, technical support of specialists and their methods. For an 11-year-old girl, it’s just happiness. I already feel that Anna’s 
results have changed for the better.

не так вдало, посівши 54-е місце. Але на той момент йому було 
всього 7 років. І це вже велике досягнення як для Романа і його 
батьків, так і для українського гольфу.

Михайло Голод – дуже талановитий молодий гольфіст. Його 
прогрес у грі за останні роки колосальний. Він дуже пораду-
вав своїми виступами на чемпіонатах Європи та світу. Ну, а його 
перемога на Зимовому Кубку – це взагалі новий рекорд турніру. 
Фінальний раунд -4!

Також хочеться відзначити дуже сильних наших юніорів – це 
Артем Соколов, Тимур Аланін.

Окремо хочу зупинитися на наших дівчатках. Ганна Зонова, 
Софія Пилипенко, Єлизавета Растворцева – це спортсменки, які 
за рік-два будуть претендувати на перемогу в Національному 
чемпіонаті.

Як здебільшого реагують на юніорські досягнення батьки 
дітей? Чим і як допомагають реалізувати гольф-амбіції?

З батьками все непросто. За статистикою, близько 80% всіх 
дітей йдуть зі спорту, незалежно від результатів. Одна з причин – 
надмірний тиск батьків. Тому моя порада батькам – не змушувати 
насильно тренуватися або вимагати від них якихось результатів. 
Цього повинна захотіти сама дитина. Завдання батьків – дарувати 

тепло і любов своїй дитині, незалежно від результатів в турнірі. 
Результати лягають на плечі самого гравця та його тренера. На 
жаль, факт батьківського тиску можна часто спостерігати навіть 
на світових чемпіонатах.

Які подальші плани з розвитку юніорської збірної має 
Всеукраїнська Федерація Гольфу?

Перше – це виступи на міжнародних турнірах. Цього року ми 
планували виїзди на великі міжнародні турніри, такі як Junior Open, 
European Young Masters, плюс мали бути присутніми на кількох 
турнірах в Східній Європі. І оскільки чимало юніорів входять до 
складу національної збірної – мали плани виступити на чемпіо-
натах Європи та світу. На жаль, світова криза у зв’язку з коро-
навірусом вносить корективи в усі світові змагання.

Друге – це постійні тренування збірної. На 2020 рік заплано-
вані 4 тренувальні збори і 2 тренування щотижня.

Третє – це створення конкурентного середовища, яке підви-
щило би рівень наших юніорів. Для цього Федерація запустила 
цілу серію нових юніорських турнірів.

І останнє – це нові юніорські програми, завдяки яким в гольф 
прийдуть нові діти. В майбутньому ми плануємо залучати найбільш 
талановитих з них до юніорської збірної.

УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛЬФ СЬОГОДНІ
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This is a common world practice, because, as a rule, not only the 
national team of the country takes part in international tournaments, 
but also the junior team, as well as the senior team 50+, the middle age 
team 35+ and the Paralympic team. Since there was no junior team 
in Ukraine until 2020, one of the first decisions of the new President 
of the Federation Vitaliy Khomutynnik was to create such a team. 
Especially since in recent years in Ukraine there is a new constellation 
of young players who are actively training, participating in world and 
European championships. Therefore, the creation of a junior team 
was extremely important for the Federation.

Comments by Ruslan Garkavenko,
President of the Professional Golf Association of Ukraine, Member 

of the Board of the Ukrainian Golf Federation

Who trains children? Is it possible to briefly introduce the coaches?
As the junior team trains with the national team, the main work is 

done by me as the head coach of JTU, Igor Zatravkin as the head coach 
of the national team, David Kearney, a world-class coach who also 
helps the Federation on many issues of golf development in Ukraine. 
We also receive qualified help from other coaches. For example, Igor 
Oleksin and Serhiy Khityaev joined us during a training camp in Turkey.

If we talk about children’s golf in general, juniors are trained by all 
coaches of Ukraine, and everyone contributes to the development 
of junior golf, each club has its own children’s schools and camps. I 
think in the coming years we will hear new names of young players 
who will be invited to the national team. The girls’ coaches - Anna 
Avdeeva, Anna Hrytsenko, Maryna Romannyk, Mariya Fedorovych - 
have a particularly good approach to children.

What are the selection criteria for the junior team?
When recruiting children, we were guided by the situation. Yes, a 

stronger group was formed among the boys, so the main criterion 
was the value of the handicap less than 10. As for the girls, here we 
decided to work for the future to get a very strong young athletes 
in a year or two. We also have several promising players who are on 
the list of candidates for the national team. If the children continue 
to train actively, I think they will soon become part of the main team.

What achievements did the junior team show during the 2020 
Winter Cup of Ukraine?

At the Winter Cup, our juniors were very happy with their success. 
It all started with the fact that the first winter training camp was 
organized. A week before the Cup, a team of 12 players and 5 coaches 
flew to Turkey to train. The regime was very busy. Early rise, jogging, 
fitness, two golf trainings, one before lunch, the other after, playing 
on the course, rules seminars, daily evening meeting with analysis 
of mistakes. All this brought fruit in the Cup.

Which junior athletes show the best results, which of them 
can be said to be future stars?

Leo Greenberg, now 12, is a rising star in world junior golf. Leo 
lives in Belgium and the United States and constantly participates 
in European and world tournaments, which he constantly wins, so 
in his age category, he is in the world top. For example, at the last 
world championship US Kids Golf 2019, he entered the top 10, and 
this is due to the fact that a poorly played final round pushed him to 
8th place, although before the final he was in 3rd place with a real 
chance of winning. But at the European Championships Leo took 
second place.

7-year-old Roman Kulyk also actively trains and competes in 
European and world tournaments. At the age of 6, he won a series of 
US Kids tournaments in the Dutch and Italian tours, thanks to which 

he received an invitation to the world and European championships. 
At the European Championships he won the 21st place, although on 
the second day of the competition he was in the top 5 with a result of 
-2. At the World Cup he was not so successful, taking 54th place. But 
at that time he was only 7 years old. And this is a great achievement 
for Roman and his parents, as well as for Ukrainian golf.

Mykhailo Holod is a very talented young golfer. His progress in 
the game in recent years is enormous. He was very pleased with his 
performances at the European and world championships. Well, his 
victory in the Winter Cup is a new tournament record. Final round -4!

We also want to mention our very strong juniors - Artem Sokolov, 
Timur Alanin.

I want to dwell on our girls separately. Anna Zonova, Sofia Pilipenko, 
Elizaveta Rastvortseva are athletes who will claim victory in the National 
Championship in a year or two.

How do parents of children mostly react to junior achievements? 
What and how help to realize golf ambitions?

Everything is not easy with parents. According to statistics, about 
80% of all children leave sports, regardless of the results. One of the 
reasons is excessive pressure from parents. Therefore, my advice to 
parents is not to force them to train or demand some results from 
them. This is what the child himself wants. The task of parents is to 
give warmth and love to their child, regardless of the results in the 
tournament. The results fall on the shoulders of the player and his 
coach. Unfortunately, the fact of parental pressure can often be 
observed even at world championships.

What are the further plans for the development of the junior 
team of the Ukrainian Golf Federation?

The first is performances at international tournaments. This year we 
planned to go to major international tournaments, such as Junior Open, 
European Young Masters, plus we had to attend several tournaments 
in Eastern Europe. And since many juniors are part of the national 
team had plans to perform at European and world championships. 
Unfortunately, the global crisis caused by the coronavirus is making 
adjustments to all world competitions.

The second is the constant training of the national team. For 2020, 
4 training meetings and 2 weekly trainings are planned.

The third is to create a competitive environment that would raise 
the level of our juniors. To do this, the Federation launched a series 
of new junior tournaments.

And the last is new junior programs, thanks to which new children 
will come to golf. In the future, we plan to attract the most talented 
of them to the junior team.

UKRAINIAN GOLF TODAY
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NATIONAL TEAM CAMP:
ABOUT ADULTS AND JUNIORS

ЗБІРНА УКРАЇНИ З ГОЛЬФУ:
ПРО ДОРОСЛИХ ТА ЮНІОРІВ

Історія проведення зборів Збірної України з гольфу (National Team Camp) нерозривно пов’язана зі 
створенням самої збірної, її участю в міжнародних турнірах. Вперше кращі гольфісти України, в 
складі національної команди, взяли участь в Командному Чемпіонаті Світу в 2012 році. А перші 
спортивні збори відбулися в 2014. Мета таких тренувань: підготуватися до особливо значущих 
турнірів під керівництвом досвідчених тренерів та інших фахівців з підготовки спортсменів.

The history of the National Team Camp is inextricably linked with the creation of the team itself, its participation 
in international tournaments. For the first time, the best golfers of Ukraine, as part of the national team, took 
part in the Team World Championship in 2012. And the first sports training took place in 2014. The purpose of 
such training: to prepare for especially important tournaments under the guidance of experienced coaches and 
other specialists in the training of athletes.

УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛЬФ СЬОГОДНІ

Не тільки в Європі, але і в усьому світі існу-
ють національні збірні команди з гольфу, і 
спільні тренування членів збірної – широко 
поширена європейська світова практика. 

Найголовніше це те, що останні півроку 
підготовка гравців Збірної набула плано-
вий і регулярний характер, що неминуче 
позначиться на зростанні їх рівня спортив-
ної майстерності, а значить і на результатах 
виступу Збірної в міжнародних змаганнях. 

Цього року жіноча команда Національної 
Збірної України з гольфу вже посіла 
призове третє місце у European Team Shield 
Championship, що завершився у Болгарії. 

Чоловіча збірна також показала найкра-
щий результат за весь час участі в змаган-
нях і посіла 4 місце. 

У 2020-му Національна Збірна України з 
гольфу полетіла наймолодшим складом і 
вперше за історію участі Збірної у European 
Team Shield Championship отримали призові 
місця. 

Національну Збірну України представляли 
гольфісти: Іван Маловичко, Михайло Голод, Віталій Хомутиннік, Президент Всеукраїнської Федерації Гольфу
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Not only in Europe, but all over the world, 
there are national golf teams, and joint training 
of team members is a widespread European 
world practice.

The most important thing is that the last 
six months the training of the national team 
players has become planned and regular, 
which will inevitably affect the growth of 
their level of sportsmanship, and hence the 
results of the national team’s performance in 
international competitions.

This year, the women’s team of the National 
Golf Team of Ukraine has already won third place 
in the European Team Shield Championship, 
which ended in Bulgaria.

The men’s team also showed the best result 
for the entire time of participation in the 
competition and took 4th place.

In 2020, the National Golf Team of Ukraine 
flew as the youngest team and for the first 
time in the history of the team’s participation 
in the European Team Shield Championship 
won prizes.

The national team of Ukraine was represented 

by golfers: Ivan Malovichko, Mykhailo Holod, 
Timur Alalin, Artem Sokolov, Oleksandra 
Sukhoivan, Elvira Rastvortseva, Daria 
Gorokhovska, Anna Zonova.

The head coach of the national team is 
Ruslan Harkavenko, the team captains are 
Veronika and Roman Rastvortseva.

The accounts of golfers Mykhailo Holod, 
Ivan Malovichko and Elvira Rastvortseva will 
be included in the WAGR rating scale.

WAGR is the world’s most prestigious 
ranking of amateur golfers, and the presence 
of representatives of a country is an indicator 
of the development of golf in these countries. 
At various times, this ranking included many 
Ukrainian golfers who have now either finished 
their sports careers or stopped playing golf. The 
fact that today Ukraine has junior golfers in this 
ranking, really reflects the level of development 
of golf in our country.

We thank Igor Zatravkin, a professional 
golfer, Golf Director and Head Coach at the 
Royal Kyiv Golf Club, for his help in preparing 
the material.

Тимур Алалін, Артем Соколов, Олександра 
Сухойван, Эльвіра Растворцева, Дар‘я 
Гороховська, Анна Зонова.

Головний тренер Збірної - Руслан 
Гаркавенко, капітани команд - Вероніка та 
Роман Растворцеви. 

Рахунки гольфістів Михайла Голода, Івана 
Маловичко та Ельвіри Растворцевої будуть 
занесені до рейтингової шкали WAGR.

WAGR – найпрестижніший світовий 
рейтинг гольфістів-аматорів, і наявність в 
ньому представників тієї чи іншої країни – 
це показник розвитку гольфу в цих країнах. 
У різни часи в цей рейтинг потрапляли 
багато українських гольфістів, які на сьогод-
нішній день або закінчили свої спортивні 
кар’єри, або перестали займатися спортив-
ним гольфом. Той факт, що сьогодні Україна 
має гольфістів-юніорів в цьому рейтингу, 
цілком реально відображає рівень розвитку 
гольфу в нашій країні. 

Дякуємо Ігорю Затравкіну, гольфісту- 
професіоналу, Гольф-директору і Старшому 
тренеру в Royal Kyiv Golf Club за допомогу 
у підготовці матеріалу 
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ДЕВІД КЕРНІ:
«НАЙБІЛЬШЕ МЕНЕ ТІШИТЬ, КОЛИ ГОЛЬФ СТАЄ ГРОЮ УСІЄЇ СІМ’Ї»

DAVID KEARNEY:
«I AM MOST HAPPY WHEN GOLF BECOMES A GAME FOR THE WHOLE FAMILY»

Професійний гольфіст з Ірландії Девід Керні добре знаний у всьому світі як коуч високого рівня та 
ентузіаст гольфу. Він є керівником програми підготовки висококваліфікованих спортсменів 
Ірландської жіночої гольф-спілки, Місіонерським представником PGA EUROPE / R&A, PGA GB та Swing 
тренером Професійної асоціації гольфу Великої Британії та Ірландії, професійним тренером з 
підготовки професіоналів 1 та 2 рівнів. Також особисто тренує деяких гравців вищої ланки.

Professional golfer from Ireland David Kearney is well known around the world as a high level coach and golf 
enthusiast. He is the head of the training program for highly qualified athletes of the Irish Women’s Golf Union, 
a missionary representative of PGA EUROPE / R&A, PGA GB and Swing coach of the Professional Golf Association 
of Great Britain and Ireland, a professional trainer for professionals of 1st and 2nd levels. He also personally 
trains some senior players.
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В Україні Девід частий гість. Він неодноразово проводив трену-
вання для гольфістів різного рівня в Києві та Харкові, майстер-
класи для юніорів, брав участь у різних заходах з популяризації 
гольфу серед молоді, активно сприяє розвитку жіночого гольфу.

Це потужна особистість, отже ексклюзивне інтерв’ю Девіда Керні 
журналу ProGolf Ukraine було дуже очікуваним.

Що привносять жінки в таку традиційно «чоловічу» гру, як 
гольф, і які сьогодні перспективи розвитку жіночого гольфу 
в світі?

На сьогодні серед усіх гольфістів світу 51% - це жінки, і їх кіль-
кість продовжує зростати. В Україні, щоправда, в гольф грають 
лише 27% жінок з усіх гольфістів. Навищий показник в Австрії та 
Німеччині - близько 40%. І це правильно, адже гольф - це спорт для 
всіх, незалежно від гендеру. Що привносять жінки? У них зовсім 
інше бачення гри, інший рух, інше мислення. Жінки більш соціалізо-
вані та відкриті, і це проявляється в тому числі на полі під час гри. 
За ними дуже цікаво спостерігати. Я особисто бачу це на прикладі 
своєї доньки, яка також грає. Взагалі, у жінок є чому повчитись.

 
На жаль, Олімпіада цього року скасована і перенесена на 

2021 рік... Як на ваш погляд вплинуть Олімпійські ігри на 
розвиток світового гольфу?

Без сумніву, Ігри вплинуть на розстановку сил у світовому гольфі, 
оскільки багато країн висуває своїх найкращих гравців, і всім 
цікаво, яка ж країна виявиться найсильнішою. Поза таким масштаб-
ним заходом, як Олімпіада, виявити це неможливо. До того ж, таке 
потужне й видовищне шоу, як Олімпійські ігри, напевно залучить 
нових гравців і поціновувачів цієї гри.

Гольф вдруге за останні 100 років буде представлений на 
Олімпійських іграх. З чим пов’язана така велика перерва? І 
завдяки чому вдалося повернути гольф в список олімпійсь-

ких видів спорту? 
Це сталося через гроші - олімпійський гольф потребує вели-

чезних капіталовкладень. Це перше. Друге - гольф дуже складна 
гра і потребує високопрофесійного гольф-поля. Факт, що гольф 
повернувся в олімпійську сім’ю, говорить про те, що ми дійсно 
живемо в глобальному світі, де поєдналися спорт, бізнес і туризм. 
Адже не секрет, що гольф дуже пов’язаний з розвитком туристич-
ного напряму. Найбільші гольф-клуби світу - це осередки туризму.

Останніми роками продовжується тенденція зміцнення Азії: 
професійні гравці, якісні клуби. З чим це пов’язано?

Гольф дуже залежить від стану економіки і вразливий до економіч-
них криз. Розвиток азійського гольфу - це камертон певної економіч-
ної стабільності в цьому регіоні. До речі, в Азії найбільша кількість 
закритих клубів. А от в Шотландії, як не дивно, багато клубів з демо-
кратичними цінами, де можуть грати сім’ї із середніми доходами. 
І це здорово!

Що нам, українським гольф-ентузіастам, ви порадили би 
робити в першу чергу для того, щоб гольф в нашій країні був 
«попереду планети всієї?»

Така ж сама рекомендація, як для будь-якої країни: збільшувати 
кількість гравців та професійних тренерів, залучати молодь, буду-
вати нові клуби та поля, брати участь у міжнародних змаганнях і 
здобувати нагороди. 

Один з важливих напрямків Всеукраїнської Федерації Гольфу 
- залучення молодих спортсменів. Як ви оцінюєте реалізацію 
цього завдання в Україні? І через які інструменти молодь 
залучають до гольфу в світі?

В Україні якраз ситуація з привабленням юніорів непогана, і 
ініційоване Федерацією створення юніорської збірної - прекрас-
ний тому доказ і дуже важливий крок. У вас чимало професійних, 
відданих тренерів, яким подобається займатися з молоддю. До 
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того ж, українські молоді спортсмени надзвичайно талановиті і 
здібні, в цьому я переконався особисто сам. Чого бракує - так це 
інвестицій у молодий гольф. Це дуже важливо, оскільки гольф - 
гра складна, проходить за складними правилами, потребує років 
зусиль і неабияких капіталовкладень. Щоправда, юніорський гольф 
- це не тільки робота меценатів і тренерів, але й виховання бать-
ків. Тому найбільше мене тішить, коли гольф стає грою усієї сім’ї.

Цього року Всеукраїнська Федерація Гольфу та Університет 
фізкультури і спорту спільно реалізують програму навчання 
тренерів з гольфу. Наскільки розвинений цей напрямок в світі? 
І які найбільш ефективні інструменти для підготовки тренерів?

Подібна співпраця Федерації та Університету - це дуже важливо, 
дуже цікаво і дуже захоплююче! Принагідно зазначу, що Всеукраїнська 
Федерація Гольфу дійсно робить все можливе для популяри-
зації гольфу в Україні, зокрема, активно залучає до гри молодь. 
Обдарована молодь та якісні професійні тренери - це насправді 
зустрічний процес. Обидві ці ланки дуже важливі, оскільки це взає-
мопов’язаний комплекс, який робить гольф успішним у будь-якій 
країні. Адже якість тренера і його кваліфікація сильно впливає на 
якість учнів. І я дуже радий, що в Україні подібна співпраця відбу-
вається на такому високому рівні. 

Коли ви зацікавилися гольфом? І яке ваше найбільше 
досягнення?

Я завжди цікавився спортом: спочатку це було плавання, потім 
футбол і нарешті гольф. Мені було 14 чи 15 років. Спочатку в мене 

нічого не виходило, але я швидко «захворів» цією грою і вже не 
уявляв себе без ключки та поля. Я практикувався де і коли тільки 
можна. Брав уроки у професійних тренерів. Моє найбільше досяг-
нення - те, що мені вдалося заохочити до гри всю сім’ю! Також мені 
подобається подорожувати і навчати - тобто тренерська робота.

Що для вас гольф?
Гольф - це інструмент соціалізації. Це ресурс. З іншого боку, це 

можливість вдосконалити свою фізичну форму. А також фантастична 
гра для того, щоб поспілкуватися з природою та побути наодинці 
з собою. І, звичайно, гольф - це потяг до перемоги!

Як вважаєте, чи потрібен план гри?
Я думаю, що план гри - це як розклад рейсів в аеропорту. Що 

чіткіший план, тим краще ви зможете контролювати себе і убез-
печити від непередбачуваних обставин. Це один з елементів куль-
тури та особистої дисципліни. 

Наскільки важлива психологічна підготовка та допомога 
психолога?

Я знаю людей, які потребують такої підготовки. Тому що гра 
складна, в тому числі на психологічному рівні. Програш вартує бага-
того і у більшості гравців забирає чимало нервових клітин. Отже, 
людина повинна чітко усвідомлювати своє право на помилку. За 
правильної психологічної установки гольф може позитивно впли-
нути на професійне і навіть особисте життя. Більше, ніж будь-я-
кий вид спорту.

In Ukraine David is a frequent visitor. He has repeatedly conducted 
training sessions for golfers of various levels in Kyiv and Kharkiv, 
provided master classes for juniors, participated in various events 
to promote golf among young people, and has actively promoted 
the development of women’s golf.

He is a powerful person, so David Kearney’s exclusive interview 
with ProGolf Ukraine magazine was highly anticipated.

What do women bring to such traditionally «masculine» game 
as golf, and what about the development of women’s golf today?

Today 51% of all golfers in the world are women, and their number 
continues to grow. In Ukraine, however, only 27% women among all 
golfers play golf. The highest rates are in Austria and Germany - about 
40%. And rightly so, because golf is a sport for everyone, regardless 
of gender. What do women bring? They have a completely different 
vision of the game, a different movement, a different way of thinking. 
Women are more socialized and open, and this is manifested even 
on the course during the game. It is very interesting to watch them. 
I personally see this in the example of my daughter, who also plays. 
In general, women have something to teach men.

Unfortunately, this year’s Olympics have been cancelled and 
postponed to 2021... How do you think the Olympic Games will 
affect the development of world golf?

Undoubtedly, the Games will affect the balance of power in world 
golf, as many countries nominate their best players, and everyone is 
wondering which country will be the strongest. Without such a large-
scale event as the Olympics, it is impossible to detect. In addition, 
such a powerful and spectacular show as the Olympic Games for 
sure will attract new players and fans of this game.

Golf will be presented at the Olympic Games for the second 
time in the last 100 years. What is the reason for such a long 
break? And how did it become possible to return golf to the 
list of Olympic sports?

It happened because of money - Olympic golf requires a huge 
investment. This is the first. Second - golf is a very difficult game 
and requires a highly professional golf course. The fact that golf 
has returned to the Olympic family suggests that we truly live in a 
global world where sport, business and tourism are combined. It’s 
no secret that golf is very much associated with the development 
of tourism. The largest golf clubs in the world are centers of tourism.

In recent years, the trend of strengthening Asia continues: 
professional players, quality clubs. What is it connected with?

Golf is highly dependent on the state of the economy and vulnerable 
to economic crises. The development of Asian golf is a tuning fork 
of a certain economic stability in this region. By the way, Asia has 
the largest number of closed clubs. But in Scotland, oddly enough, 
there are many clubs with affordable prices, where middle-income 
families can play. And it’s great!

What would you advise us, Ukrainian golf enthusiasts, to do 
in the first place so that golf in our country becomes «ahead 

“Якість тренера і його кваліфікація сильно впливає 
на якість учнів. І я дуже радий, що в Україні подібна 
співпраця відбувається на такому високому рівні”.

«The quality of the coach and his qualifications 
strongly influence the quality of students. And I am 
very glad that in Ukraine such cooperation takes place 
at such a high level.»
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of the whole planet?»
The same recommendation as for any country: increase the number 

of players and professional coaches, attract young people, build 
new clubs and courses, participate in international competitions 
and win awards.

One of the important directions of the Ukrainian Golf Federation 
is the involvement of young athletes. How do you assess the 
implementation of this task in Ukraine? And through what tools 
do young people get involved in golf in the world?

In Ukraine the situation with attracting juniors is not bad, and the 
creation of a junior team initiated by the Federation is a great proof 
of that and a very important step. You have a lot of professional, 
dedicated coaches who like to work with young people. In addition, 
Ukrainian young athletes are extremely talented and capable, I 
personally saw for myself. What is missing is investment in young 
golf. This is very important, because golf is a complex game, it follows 
complex rules, requires years of effort and considerable investment. 
However, junior golf is not only the work of patrons and coaches, 
but also the education of parents. That’s why I am most happy when 
golf becomes a game for the whole family.

This year, the Ukrainian Golf Federation and the University of 
Physical Culture and Sports are jointly implementing a training 
program for golf coaches. How developed is this direction in 
the world? And what are the most effective tools for training 
coaches?

Such cooperation between the Federation and the University is 
very important, very interesting and very exciting! I would like to note 
that the Ukrainian Golf Federation really does everything possible to 
promote golf in Ukraine, in particular, actively involves young people 
in the game. Gifted youth and quality professional coaches are really 
a counter process. Both of these links are very important because 
they are an interconnected complex that makes golf successful in 

any country. After all, the quality of the coach and his qualifications 
greatly affect the quality of students. And I am very glad that in 
Ukraine such cooperation takes place at such a high level.

When did you become interested in golf? And what is your 
greatest achievement?

I’ve always been interested in sports: first it was swimming, then 
football and finally golf. I was 14 or 15 years old. At first I didn’t succeed, 
but I was quickly fond of this game and could no longer imagine 
myself without a club and a course. I practiced where and whenit 
was  possible. I took lessons from professional coaches. My biggest 
achievement is that I managed to encourage the whole family to 
play! I also like to travel and teach - that is, coaching.

What is golf for you?
Golf is a tool of socialization. This is a resource. On the other hand, it 

is an opportunity to improve your physical shape. And also a fantastic 
game to communicate with nature and be alone with yourself. And, 
of course, golf is a desire to win!

Do you think, is it necessary to have a game plan?
I think the game plan is like a flight schedule at the airport. The 

clearer the plan, the better you can control yourself and protect 
yourself from unforeseen circumstances. This is one of the elements 
of culture and personal discipline.

How important is psychological training and the help of a 
psychologist?

I know people who need such training. Because the game is difficult, 
including a psychological level. Losing costs a lot and takes a lot of 
nerve cells from most players. Therefore, a person must be clearly 
aware of his right to make a mistake. With the right psychological 
attitude, golf can have a positive effect on professional and even 
personal life. More than any sport.

INTERVIEW
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GOLF FOR 
DISABLED PEOPLE

ГОЛЬФ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Цього року Всеукраїнська Федерація Гольфу виграла грант і стала однією з трьох 
країн світу, де за підтримки Європейської Асоціації Гольфу для людей з інвалідністю 
(EDGA) та організації R&A буде реалізовано унікальний проект розвитку парагольфу 
під керівництвом найдосвідченіших гольф-менторів. На сьогодні вже сформована 
дефлімпійська збірна, яка представлятиме честь України на турнірах. 
Ця перемога цілком заслужена, оскільки останні два роки Всеукраїнська Федерація 
приділяла особливу увагу інклюзивній складовій национального гольфу.

This year, the Ukrainian Golf Federation won a grant and became one of three countries in the 
world to support a unique paragolf development project led by the most experienced golf 
mentors with the support of the European Desabled Golf Association (EDGA) and R&A. To 
date, the Deaflympics team has been formed, which will represent the honor of Ukraine in 
tournaments.
This victory is well deserved, as for the last two years the Ukrainian Federation has paid special 
attention to the inclusive component of national golf.

Головні досягнення
Український дефлімпійський рух з гольфу - гольф для глухих 

- розпочався ще у 2018 році. За цей період - всього 2 роки - 
була проведена значна й результативна робота. Так, станом на 
сьогодні сформовано національну деф-збірну України, яка взяла 
участь у відкритому чемпіонаті Європи з деф-гольфу в Швеції. 
Проведено 5 деф-турнірів, створено дефлімпійський комітет у 
структурі Федерації гольфу, проведено унікальні тренувальні 
збори деф-збірної із визначним тренером Девідом Керні та запро-

ваджені перші важливі кроки до визнання інклюзивного гольфу 
як офіційного в Україні.

Як все починалося?
2-го травня 2018 року на базі Харківського гольф-клубу Superior 

розпочав свою роботу перший в Україні експериментальний 
позашкільний гурток з гольфу Центру інноваційно-інклюзивного 
супроводу для осіб з вадами слуху Deaf Need More під керівни-
цтвом Голови Комітету дефлімпійського гольфу Ольги Блохіної. 

ГОЛЬФ ДЛЯ ВСІХ

Ольга Блохіна, 
Голова Комітету 
дефлімпійського 
гольфу
Olga Blokhina, 
Chair of the 
Deaflympics Golf 
Committee
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Тоді хлопці й дівчата - підопічні Центру - вперше прибули до вели-
кого і престижного гольф-клубу, і вже з перших хвилин показали 
себе як справжні завзяті гольфісти. Зібрані, вдумливі, працьовиті.

Перший турнір - це завжди емоції. Потрібно було бачити радість 
дітей, коли вони робили хороший удар!

Коментар Комітету дефлімпійського гольфу ВФГ:
«Упродовж травня 2018 було проведено 10 гольф-занять, 

завдяки яким із гольфом змогли познайомитись понад 100 
дітей з вадами слуху. Найбільш здібних дітей було відібрано 
до першої збірної позашкільного гуртка з гольфу.

Спочатку було непросто, хлопчики й дівчатка розуміли 
тренера тільки за допомогою сурдоперекладача, але за пару 
місяців вже ніхто не помічав особливостей. Хлопці спілкува-
лися з тренером, що називається, без слів.

Тоді, після першого клубного турніру в Superior, ми вирішили 
йти далі. Порадилися з президентом клубу Юрієм Сапроновим 
та вирішили за підтримки Superior Golf Club і Всеукраїнської 
Федерації Гольфу України провести в рамках Кубка України 
перший всеукраїнський турнір з гольфу глухих.

Діти були в повному захваті. Для них - кожна можливість 
взяти ключку в руки і вийти на поле - щастя. А тут - турнір 
національного рівня - Кубок України!»

Перші успіхи
Травень 2019 знаменувався відкриттям другого деф-гольф-се-

зону в Superior Golf and Spa Resort із долучення до регулярних 
тренувань найбільш здібних дорослих деф-гольфістів. І вже в 
червні почалося формування національної деф-збірної України, 
яку за місяць приїхав тренувати не аби хто, а знаменитий у всьому 
світі коуч Девід Керні. 

Як результат, у серпні 2019 національна збірна України вже брала 
участь у відкритому чемпіонаті Європи з деф-гольфу у Швеції. А в 
жовтні відбувся ІІ Всеукраїнський турнір з гольфу серед спортсменів 
з вадами слуху, в якому змагалися 37 учасників із 8 регіонів України.

Деф-гольф согодні та плани на майбутнє
У квітні нинішнього року Всеукраїнська Федерацієя Гольфу 

за підтримки Спортивної Федерації Глухих України розпочала 
серію навчальних онлайн-вебінарів із сурдоперекладом. Всього 
за період карантину було проведено близько 30 вебінарів різної 
тематики, які, крім основної аудиторії, зібрали чимало гольфістів 
із вадами слуху. 

Попереду, сподіваємося, нас чекає повний вихід із карантину, 
спричиненого світовою пандемією COVID-19, що означатиме підго-
товку та проведення нових заходів та турнірів для деф-гольфістів 
і подальшу реалізацію філософії «гольф - для всіх!».  

Віриться, що в недалекому майбутньому у нас буде сформирована 
і Паралімпійська національна збірна, і Україна буде представлена 
не тільки на міжнародних деф-чемпіонатах, а й на пара-чемпіо-
натах, а також на Дефлімпіаді 2021 у Бразилії та на Паралімпіаді 
2024 у Парижі.

The main achievements
The Ukrainian Deaflympic Golf Movement - Golf for the Deaf - began 

in 2018. During this period - only 2 years - significant and effective 
work was carried out. Thus, as of today, the national deaf-team of 
Ukraine has been formed, which took part in the European Open 
Deaf-Golf Championship in Sweden. 5 deaf-tournaments were held, 
a deaflympic committee was established within the structure of the 
Golf Federation, a unique training meeting of the deaf-team with the 
outstanding coach David Kearney was held and the first important 
steps towards recognizing inclusive golf as official in Ukraine were 
introduced.

How did it start?
On May 2, 2018 on the basis of Kharkiv Superior Golf Club the first 

in Ukraine experimental out-of-school golf club of the Center of 
innovative and inclusive support for people with hearing impairments 
Deaf Need More under the direction of the Chairman of the Deaflympic 
Golf Committee Olga Blokhina has started.

Then the boys and girls - wards of the Center - came to the big and 
prestigious golf club for the first time, and from the first minutes showed 
themselves as real zealous golfers. Collected, thoughtful, hardworking.

The first tournament always means emotions. The joy of the children 
when they made a good shot, was great!

UGF Deaflympics Golf Committee comments:
«During May 2018, 10 golf classes were held, thanks to which more 

than 100 children with hearing impairments were able to get acquainted 
with golf. The most talented children were selected for the first team 
of the out-of-school golf club.

At first it was not easy, the boys and girls understood the coach 
only with the help of a sign language interpreter, but in a couple of 
months no one noticed the features. The guys talked to the so-called 
coach without words.

Then, after the first club tournament in Superior, we decided to go 
further. We consulted with the president of the club Yuri Sapronov and 

decided with the support of Superior Golf Club and the Ukrainian Golf 
Federation of Ukraine to hold the first Ukrainian golf tournament for 
the deaf within the Cup of Ukraine.

The children were delighted. For them every opportunity to pick up 
a club  and go out on the course means happiness. And here is the 
national level tournament - the Cup of Ukraine!»

The first successes
May 2019 marked the opening of the second def-golf season at 

Superior Golf and Spa Resort with the participation in regular training 
of the most talented adult deaf-golfers. And already in June the 
formation of the national defensive team of Ukraine began, which in 
a month came to train not just anyone, but the world-famous coach 
David Kearney.

As a result, in August 2019, the national team of Ukraine has already 
participated in the European Open Deaf Golf Championship in Sweden. 
And in October, the Ukrainian Golf Tournament among hearing-
impaired athletes took place, in which 37 participants from 8 regions 
of Ukraine competed.

Deaf golf plans for the future
In April 2020 the Ukrainian Golf Federation, with the support of the 

Sports Federation of the Deaf of Ukraine, launched a series of online 
training webinars with sign language translation. In total, during the 
quarantine period, about 30 webinars on various topics were held, 
which, in addition to the main audience, gathered a lot of golfers with 
hearing impairments.

We hope that we will have a complete solution to the quarantine 
caused by the global COVID-19 pandemic, which will mean the 
preparation and holding of new events and tournaments for deaf-golfers 
and the further implementation of the philosophy of «golf for all!».

It is believed that in the near future we will have a Paralympic 
national team, and Ukraine will be represented not only at international 
def-championships, but also at para-championships, as well as at the 
2021 Deaflympics in Brazil and the 2024 Paralympics in Paris.

GOLF FOR ALL
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SPORT IS A LIFE,
A GOAL, A TASK

СПОРТ ЯК ЖИТТЯ,
МЕТА І ЗАВДАННЯ

Людмила Володимирівна Павленко - заслужений 
майстер спорту України, кавалер ордена княгині 
Ольги, чемпіон Паралімпійських ігор в Сочі 2014 року з 
лижних гонок.

Lyudmyla Volodymyrivna Pavlenko - Honored Master of 
Sports of Ukraine, holder of the Order of Princess Olga, 
champion of the Paralympic Games in Sochi in 2014 in 
cross-country skiing.

Призер Паралімпійських ігор в Турині (Італія), де 
здобула одну срібну і 3 бронзових нагороди, також 
призер Паралімпійських ігор у Ванкувері (Канада) 2010, 
де спортсменка отримала бронзову нагороду з біатлону.

У Людмили Павленко - інвалідність дитинства 
першої групи, але вона не втрачає присутності духу. 
Пересувається на інвалідному візку, заміжня, має двох 
дітей. В національній паралімпійській збірній України з 
2000 по 2015 рік, успішно виступала на міжнародних 
змаганнях. Звільнилася за станом здоров’я.

      
«Спорт для мене - життя, мета, завдання, - каже 

Людмила Володимирівна. - Паралімпійський спорт 
повернув мене до життя і розкрив як особистість, 
відкрив горизонти сприйняття світу і себе. Правда, 
довелося потрудитися.

 Парагольф - відмінна можливість самореалізації і 
реабілітації для тих, хто перебуває в такому ж стано-
вищі, як і я. Україна дуже необхідний новий вид спорту 
для людей з інвалідністю, нас багато, до того ж постійно 
збільшується кількість інвалідів, враховуючи хлопців, 
які отримали поранення в зоні АТО.

 Парагольф повинен зруйнувати міф про недоступ-
ність спорту для людей з обмеженими можливостями. 
Гольф - для всіх! Це відмінний варіант для самореалі-
зації, дозвілля і відпочинку».

Winner of the Paralympic Games in Turin (Italy), where 
she won one silver and 3 bronze medals, as well as a winner 
of the Paralympic Games in Vancouver (Canada) in 2010, 
where the athlete received a bronze medal in biathlon.

Lyudmila Pavlenko has a childhood disability of the 
first group, but she does not lose her presence of mind. 
Moves in a wheelchair, married, has two children. In the 
national Paralympic team of Ukraine from 2000 to 2015, 
she successfully competed in international competitions. 
Resigned for health reasons.

      
«Sport for me is a life, a goal, a task,» says Lyudmila 

Volodymyrivna. «Paralympic sport brought me back to 
life and revealed me as a person, opened the horizons 
of perception of the world and myself. However, I had 
to work hard.»

 Paragolf is a great opportunity for self-realization and 
rehabilitation for those who are in the same position as 
me. Ukraine is in dire need of a new sport for people 
with disabilities, there are many of us, and the number 
of disabled people is constantly increasing, including the 
guys who were injured in the anti-terrorist operation zone.

 Paragolf must dispel the myth of the inaccessibility of 
sports for people with disabilities. Golf is for everyone! This 
is a great option for self-realization, leisure and recreation.»
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OLEXANDER KIKIN
THE STORY OF A STRONG MAN

ОЛЕКСАНДР КІКІН
ІСТОРІЯ СИЛЬНОЇ ЛЮДИНИ

Олександр Кікін народився в 1981 році на Черкащині. Здобув дві вищих освіти: економічну «Менеджер 
організації виробництва» та технічну «Інженер газових технологій». Планує отримати третю зі 
спеціальності «Правознавство». Працював економістом, адміністратором супермаркету, 
директором з виробництва, головним інженером… Поки у 2014 році не почалася війна… Яка 
кардинально змінила все!

Olexander Kikin was born in 1981 in Cherkasy region. He received two higher education: economical «Production 
Organization Manager» and technical «Gas Technology Engineer». He plans to get a third one in Law. He worked 
as an economist, supermarket manager, production director, chief engineer… Until in 2014 the war started… It 
dramatically changed everything!

Чемпіон серед інвалідів
На війну, що розгорнулася на Сході 

України, Олександр відправився добро-
вольцем. Возив продукти та амуніцію війсь-
ковослужбовцям на блок-пости першої лінії 
оборони. Одного дня, коли побачив, що не 
вистачає людей на мінометних батареях, 
вирішив добровільно приєднатися до 95 
бригади. 28 червня 2014 під час так званого 
перемир’я при розгрузці боєкомплекту 
почався мінометний обстріл, під час якого 
двоє хлопців загинуло, а сам Олександр 
отримав тяжке поранення. Потім тривале 
лікування та реабілітація і ампутація лівої 
ноги. В результаті Олександр отримав першу 

групу інвалідності. 
Сьогодні Олександр Кікін — єдиний в 

Україні гольфіст із протезом ноги. Більше 
того, він — чемпіон України серед інвалідів! 
Ветеран АТО регулярно приїжджає в Superior 
Golf Club на турніри, брав участь в чемпіо-
натах Superior Stableford Championship.

Champion among the disabled 
On the war that unfolded in the east of 

Ukraine, Alexander went as volunteer. He 
carried products and ammunition to military 
personnel on the first line of defense posts. 
One day, when he saw that there were not 
enough people on mortar batteries, he 

decided to voluntarily join 95 crews. On June 
28, 2014, during the so-called ceasefire, while 
unloading of the ammunition, a mortar attack 
began, after which two boys were killed and 
Olexander himself was seriously injured. Then 
rehabilitation and amputation of the left leg 
continued. As a result, Olexander received 
the first disability group. 

Today Olexander Kikin is the only golfer 
in Ukraine with a prosthetic leg. Moreover, 
he is the champion of Ukraine among the 
disabled! The ATO veteran regularly visits 
the Superior Golf Club for tournaments and 
has participated in the Superior Stableford 
Championships.

GOLF AND STRONG SPIRIT
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Нещодавно Всеукраїнська Федерація Гольфу вступила у світову організацію CPG, в результаті чого 
було розпочато офіційну співпрацю у напрямку розробки та імплементації освітньої програми та 
сертифікації тренерів на базі Національного університету фізичного виховання і спорту. Зокрема, 
було ініційовано спільну аплікацію на грантові програми від Європейського Фонду з метою розробити 
разом із університетом навчальний хаб для всіх бажаючих (причому не тільки українців) стати 
професійними кваліфікованими гольф-тренерами. Ціль – створити саме в Україні аналог освітньої 
програми, яка зараз існує в Університеті Бірмінгему. 
Наразі в Університеті запроваджено тренерський факультет за спеціалізацією «Гольф».

Recently, the Ukrainian Golf Federation joined the world organization CPG, as a result of which official 
cooperation was launched in the development and implementation of an educational program and certification 
of coaches at the National University of Physical Education and Sports. In particular, a joint application for grant 
programs from the European Foundation was initiated in order to develop a training hub together with the 
university for all those (and not only Ukrainians) to become professional qualified golf coaches. The goal is to 
create an analogue of the educational program in Ukraine, which now exists at the University of Birmingham.
Currently, the University has introduced a coaching faculty specializing in «Golf».

Коментує Ольга Володимирівна Борисова, 
проректор Національного Університету 

фізичного виховання і спорту:

Ольго Володимирівно, підготувати в 
Україні гольф-тренерів з вищою універ-
ситетською освітою – це прекрасна ідея, 
адже гольф до певної міри є показником 
розвитку держави в усьому світі. 

Це процес об’єктивний. Ріст популярності 
виду спорту, належність до елітарності, а також 
включення до програми Ігор Олімпіади визна-
чили зацікавленість. Проте, відсутність тради-
цій, інфраструктури, коштовність виду спорту 
до сьогодні не давали можливості реалізувати 
задумане. Хочу зазначити, що система освіти 
в різних країнах суттєво різниться: є країни з 
університетською освітою, є з підготовчими 

курсами на рівні федерацій, є змішана система. 
Одне зрозуміло: підготовка має бути ефектив-
ною і сучасною. Якщо брати досвід такого виду 
спорту, як футбол, то тренером національної 
збірної може бути фахівець лише зі спеціаль-
ною вищою освітою! 

Хто і як підбирає викладацький склад 
для навчання? Іншими словами, хто 

УНІВЕРСИТЕТ 
ДЛЯ ГОЛЬФ-ТРЕНЕРІВ
UNIVERSITY 
FOR GOLF COACHES

ДОСЯГНЕННЯ
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тренує майбутніх тренерів? Розкажіть 
про дисципліни навчання: які лекції, 
семінари, майстер-класи включає універ-
ситетський курс?

Сьогодні професія тренера в професій-
них та комерційних видах спорту дуже 
популярна. Цікаво буває, коли інженери, 
будівельники, представники інших професій 
ототожнюють себе з тренерами. Багатьом 
здається, що одягнув спортивний костюм, 
і ти вже фахівець! Зовсім ні! 

Фізична вправа – це дуже потужний засіб, 
який впливає на організм спортсмена, і 
завдяки правильному підбору режимів,  
навантаження можна вдосконалити майстер-
ність, фізичні якості, а можна й навпаки із 
здорової людини зробити інваліда. Тому 
якщо ми кажемо про базові програми підго-
товки, то вони комплексні та передбачають 
знання з анатомії, фізіології, дієтології, спор-
тивної медицини, психології, педагогіки, 
біомеханіки, загальних основ спортивної 
підготовки, особливостей  теорії і мето-
дики підготовки в обраному виді спорту. 
Обов’язковим є блок соціально-гуманітар-
них дисциплін. 

Сьогодні першим нашим кроком з 
Федерацією гольфу є організація та прове-
дення сертифікованих міжнародних семінарів, 
які дозволять підготувати волонтерів та 
підвищити кваліфікацію осіб, що працюють 
з певним контингентом. Програма вклю-
чатиме декілька модулів щодо фізичної, 
технічної, тактичної і психологічної підго-
товки у гольфі. До занять і майстер-класів 
будуть запрошені провідні фахівці-практики 
з  гольфу з європейських країн, а також наші 
відомі професори й науковці. Я думаю, що 
саме симбіоз науки й практики, формаль-
ної та неформальної освіти, традиційних 
підходів й інноваційних методів сприяти-
муть підготовці кваліфікованих та конку-
рентоспроможних фахівців. 

Коментує Іван Маловичко, український 
гольфіст, багаторазовий чемпіон України, 
майстер спорту:

– Я є студентом тренерського факуль-
тету Національного Університету 
фізичного виховання і спорту України за 
спеціальністю «Гольф». Ми маємо класич-
ний варіант навчання: лекції та семінари 

з різних предметів: психологія, фізіологія, 
анатомія, біомеханіка, біохімія, спортивна 
фізіологія, теорія і методика фізичного 
виховання, основи раціонального харчу-
вання спортсменів, метрологія, адаптив-
ний спорт, спортивні споруди і обладнання.

Отже, на лекціях я отримую різнобічні 
і корисні знання, які допомагають більш 
комплексно і структуровано розуміти 
свій вид спорту.

 
Які можливості відкриває диплом, що 

отримує тренер після навчання? 
Якщо тренер отримує диплом про вищу 

освіту, то перед ним відкриваються широкі 
горизонти, і він може працювати у будь-якій 
структурі різних форм власності та відом-
чої приналежності: ДЮСШ, клуби, центри 
підготовки, національні збірні, міністерство, 
НОК, федерації  тощо. Але, попри формальну 
сторону, наш фахівець повинен мати знання, 
навички, вміння та реалізовувати їх у прак-
тичній діяльності! А це вже і є тренерська 
майстерність! Хочу також відзначити, що 
диплом нашого Університету визнається у 
світі та не потребує нострифікації. 

Olga Volodymyrivna Borysova, Vice-Rector 
of the National University of Physical Education 
and Sports, comments:

Olga Volodymyrivna, to train golf coaches 
with higher university education in Ukraine 
is a great idea, because golf is to some extent 
an indicator of the development of the state 
all over the world.

This is an objective process. The growing 
popularity of the sport, belonging to elitism, as 
well as inclusion in the program of the Olympic 
Games have determined the interest. However, 
the lack of traditions, infrastructure, the value 
of the sport have not yet made it possible to 
implement the plan. I want to note that the 
education system in different countries differs 
significantly: there are countries with university 
education, there are preparatory courses at the 
level of federations, there is a mixed system. 
One thing is clear: training must be effective 
and modern. If you take the experience of such 
a sport as football, the coach of the national 
team can be a specialist only with a special 
higher education! 

Who and how selects the teaching staff 
for training? In other words, who coaches 
future coaches? Tell us about the disciplines 
of study: what lectures, seminars, master 
classes does the university course include?

Today, the profession of coach in professional 

and commercial sports is very popular. It is 
very interesting when engineers, builders, 
representatives of other professions identify 
themselves with coaches. It seems to many 
that you are wearing a sports suit, and you are 
already an expert! Not at all!

Exercise is a very powerful tool that affects the 
body of the athlete, and thanks to the correct 
selection of modes, exercise can improve skills, 
physical qualities, and vice versa, a healthy 
person can be made disabled. Therefore, if we 
talk about basic training programs, they are 
comprehensive and provide knowledge of 
anatomy, physiology, nutrition, sports medicine, 
psychology, pedagogy, biomechanics, general 
principles of sports training, features of theory 
and methods of training in the chosen sport. 
The block of social and humanitarian disciplines 
is obligatory.

Today, our first step with the Golf Federation 
is to organize and hold certified international 
seminars that will train volunteers and improve 
the skills of people working with a certain 
contingent. The program will include several 
modules on physical, technical, tactical and 
psychological training in golf. Leading golf 
practitioners from European countries, as well 
as our well-known professors and scientists, 
will be invited to classes and master classes. I 
think that the symbiosis of science and practice, 
formal and non-formal education, traditional 
approaches and innovative methods will 

contribute to the training of qualified and 
competitive professionals.

Ivan Malovychko, Ukrainian golfer, multiple 
champion of Ukraine, master of sports comments:

– I am a student of the coaching faculty of the 
National University of Physical Education and 
Sports of Ukraine, majoring in Golf. We have a 
classic version of training: lectures and seminars 
in various subjects: psychology, physiology, 
anatomy, biomechanics, biochemistry, sports 
physiology, theory and methods of physical 
education, basics of nutrition, metrology, 
adaptive sports, sports facilities and equipment.

So, in lectures I get versatile and useful 
knowledge that helps to understand my sport 
in a more comprehensive and structured way.

What opportunities does the diploma 
that a coach receives after training open up?

If a coach receives a diploma of higher 
education, he opens wide horizons, and he 
can work in any structure of various forms 
of ownership and departmental affiliation: 
CYSS, clubs, training centers, national teams, 
ministry, NOC, federations and more. But, despite 
the formal side, our specialist must have the 
knowledge, skills, abilities and implement them 
in practice! And this is coaching skill! I would also 
like to note that the diploma of our University is 
recognized in the world and does not require 
nostrification.
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«Гольф не є і ніколи не був справедливою грою», 
— сказав одного разу Джек Ніклаус, 18-разовий пере-
можець турнірів Major.

Хто грав у гольф хоч раз, погодиться з Джеком. 
Дійсно, буває поганий результат від хорошого удару 
і навпаки — хороший результат від поганого удару, 
але завжди граєш м’яч як він лежить.

На щастя, є одна річ у гольфі, що робить гру трохи 
більш справедливою, — це гандикап (англ. handicap). 
Ідея гандикапу полягає у тому, щоб дозволити гольфі-
стам різного рівня грати на рівних умовах. 

Що таке гандикап?
Досвідчені гольфісти можуть пропустити цей абзац, 

але для новачків, мабуть, потрібно дещо розповісти 
про гольф. Мета звичайної гри у гольф: забити свій 
м’яч у серію лунок за мінімальною кількістю ударів. 
Серія лунок називається «поле» і складається з 9 або 
18 лунок. Кожна лунка має свій стандартний рахунок 
або кількість ударів, «пар», що в свою чергу значить 
кількість ударів, за які гравець із нульовим гандикапом 
(scratch golfer) зможе забити свій м’яч. Лунки бувають 
3-, 4-, 5-паровими, але є виняткові 6- і навіть 7-парові 

HANDICAP, SAY?.. 
SOMETHING ABOUT THE TRANSITION 
TO THE WORLD HANDICAP SYSTEM

ГАНДИКАП, КАЖЕТЕ?.. 
ДЕЩО ПРО ПЕРЕХІД НА СВІТОВУ
СИСТЕМУ ГАНДИКАПІВ

Гольф, який з 1968 року був грою за єдиними стандартизованими правилами, наразі матиме ще і 
єдину Світову Систему Гандикапів WHS. Це результат семи років спільної роботи R&A, EGA, USGA та 
інших асоціацій, які вирішили переглянути старі системи. В нашій країні Всеукраїнська Федерація 
Гольфу переходить на Світову Гандикапову Систему (WHS) з 11 березня 2020 року. 

Про нюанси переходу розповідає голова гандикапового комітету Всеукраїнської Федерації 
Гольфу Пітер Томсон.

Golf, which has long been a game of uniform standardised ruleswill, from now on, have a unified system of 
handicapping, the WHS (World Handicap System). This is the result of seven years of collaboration between 
R&A, EGA, USGA and other associations that have decided to revise legacy systems. In our country, the Ukrainian 
Golf Federation is switching to the World Handicap System (WHS) on March 11, 2020.

Some of the nuances of the transition are revealed by the head of the Handicap Committee of the Ukrainian 
Golf Federation, Peter Thomson.

ПРАВИЛА ГОЛЬФУ
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лунки. Рахунок за лунку може бути мінус або плюс до 
пара. Мінусові рахунки називаються «бирді» (birdie) -1, 
«ігл» (eagle) -2, альбатрос (albatross) -3. Плюсові рахунки 
називаються «богі» (bogey) +1, дабл богі (double bogey) 
+2 і так далі. Лунки «пар 3» мають довжину (для чоловіків) 
90-220 м, 4-парові — 230-430 м, 5-парові 430-550 м. 
Таким чином, якщо гравець регулярно грає те чи інше 
поле з рахунком пар +18, то його гандикап буде 18, 
що дозволяє йому грати з іншими гравцями, «даючи» 
або «беручи» у них кількість ударів, яка є різницею між 
їх гандикапами. Насправді, гандикап розраховується 
трохи складніше, але мета його незмінна — «вирів-
няти» майстерність різних гольфістів.

Історія гандикапів
Гандикапи почали використовувати у Шотландії 

десь 400 років тому (де гольф на той час вже грали 
сотні років). Спочатку гравці домовлялися між собою 
перед турніром, скільки ударів кращий гравець надасть 
гіршому опоненту, наприклад: «1 з 3-х», тобто 1 удар 
фори на кожні 3 лунки, або «один більше», тобто по 
одному удару на кожній лунці. З часом індивідуальні 
гольф-клуби розробили свої системи гандикапування.

Перші системні гандикапи застосовували у Великій 
Британії у XIX столітті наступним чином — рахували 
середній рахунок з кращих трьох рахунків за остан-
ній рік. Несправедливо насправді, бо гандикап не 
взяв до розрахунку складність поля. Але незабаром, 

і мабуть логічно, британська Жіноча спілка гольфісток 
(Ladies Golf Union) розробила систему рейтингів полів 
за складністю.

В Америці все пішло набагато швидше, переважно 
через те, що була (є й досі) одна установа, яка регулю-
вала гольф по всій країні — USGA. Перша система у США 
базувалась на британській «середній з 3-х рахунків», 
але з додаванням стандартної системи оцінки склад-
ності полів, що дозволило гравцям використовувати 
гандикап на всіх сертифікованих полях.

Світова Система Гандикапів
Поступово системи гандикапів виокремлювались і 

вдосконалювались. На початку XXI століття бачимо вже 
аж шість гандикапових систем у світі, це: Американська 
(USGA), Британська (CONGU), Європейська (EGA), 
Австралійська (Golf Australia), Південно-Африканська 
(SAGA) і Аргентинська (AAG).

У 2011-му році дві основні гольф-організації світу — 
R&A та USGA — почали роботу над створенням єдиної 
Світової Системи Гандикапів (World Handicap System), 
і відповідно, анонсували у лютому 2018, що ВСГ почи-
нає діяти у 2020 році. Нова система, разом з єдиною 
системою оцінки складності та сертифікації полів, 
означає, що гольфіст може грати за його гандикапом 
на будь-якому сертифікованому полі у світі. 

Отримати перший гандикап стає простіше, гравець 
при певних умовах повинен грати всього 9 лунок та 

Головне в Світовій Системі Гандикапів
Highlights of the World Handicap System

Обчисліть гандикап, щоб 
обрати свій формат гри

Calculate handicap to play 
chosen format

Єдині принципи розрахунку 
рейтинга поля та слоуп-рей-
тинга

Course Rating and Slope 
Rating Portability

Мінімальна кількість балів 
для отримання гандикапу

Minimum Number of Scores 
to Obtain Handicap

Гнучкість у нарахуванні балів

Acceptable  Scores  for 
Handicap Purposes

Максимальний бал для 
подвійного «богі»

Maximum Hole Score of Net 
Double Bogey

Світова Гандикапова Система 
більш чутлива до гарних 
результатів та потенційних 
здібностей гравця

More responsive to good 
scores that better represent 
a player`s potentional ability

Складність поля, погодні 
умови - враховуються при 
обчисленні гандикапу

Abnormal Course and Weather 
Conditions Adjustment

За новою системою гольфісти 
можуть просто грати і насолод-
жуватися своїм раундом - так 
само, як завжди

Under the new system golfers can 
simply play and enjoy their round 
- just the same as always

Гравці отримують бали негайно, це 
дозволяє щодня оновлювати гандикап

Players Submits Score immediately 
allowing for daily updates

GOLF RULES
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Про автора

Пітер Томсон — уродженець Шотландії. Одружений, має сина та доньку. Народився в 1963 році в м. 
Сент-Ендрюз (St. Andrews), який називають «батьківщиною гольфу», оскільки тут розташовано одной-
менний знаменитий гольф-клуб. Почав грати в гольф в 7 років. В Україну переїхав у березні 1993-го 
року, де працює в сільськогосподарській галузі та є активним ентузіастом розвитку гольфу в Україні. У 
2017 році організував сертифікацію поля гольф-клубу «Козин», там же очолював клубний гандикаповий 
комітет. У грудні 2019 був запрошений очолити гандикаповий комітет Всеукраїнської Федерації Гольфу. 

Хобі — гольф, виробництво сидру, садівництво.
Має гандикап ЄГА 17,4. 

подати рахункову картку в гандикаповий комітет свого 
клубу або до національної асоціації з гольфу. Далі, кожен 
поданий рахунок, чи то від турнірного змагання, чи від 
звичайної гри буде враховано, а гандикап, відповідно, 
буде перераховано. Коли у гравця стане 20 і більше 
рахунків, гандикап рахується з 8-и кращих результатів 
останніх 20-и раундів. 

Для чого створювалася 
Світова Гандикапова Система?
Своєю появою WHS переслідує три основні цілі:
- заохочувати якомога більше гольфістів отримати 

та використовувати гандикапи WHS;
- дозволити гольфістам різного рівня, статі та націо-

нальності застосовувати свій гандикап WHS на будь-
якому полі у світі та змагатися на справедливій основі;

- чітко демонструвати, якого рахунку повинен дося-
гати гольфіст на будь-якому полі світу за середніх умов.

Як розраховується Світовий Гандикап? 
Арифметика не складна. Для розрахунку першого ганди-

капу береться загальний рахунок (кількість ударів), за які 
гравець пройшов поле. Загальний рахунок коригується 
так, щоб лунки, де гравець мав дуже поганий результат (так 
буває!), не надто сильно вплинули на кінцевий результат. 

Всі гандикапи акредитованих гравців Всеукраїнської 
Федерації Гольфу будуть перераховані за результатами 
кращих 8 кваліфікаційних раундів з останніх 20. Якщо 
розрахований гандикап WHS нижче за попередній ганди-
кап EGA, то зменшення відбувається без обмежень. Якщо 
навпаки — більший, то для гравців віком до 60-ти років 
станом на 01.01.2020 року збільшення буде обмежено 
«одиницею», а для гравців віком 60 років або більше — 
максимум на «2».

Загалом гандикап WHS розраховується за іншим алго-
ритмом, ніж EGA, втім, по суті, для гравців, які раніше мали 
гандикап EGA, результат майже не зміниться. 

«Golf is not, and has never been, a fair game,» said 
Jack Nicklaus, an 18-time Major Tournament winner.

Anyone who has played golf at least once will agree 
with Jack. Indeed, you can have a bad result from a good 
stroke and vice versa — a good result from a bad stroke, 
but you always play the ball as it lies.

Fortunately, there is one thing in golf that makes 
the game a little fairer — it’s a handicap. The idea of a 
handicap is to allow golfers of different levels to play 
on equal terms.

What is a handicap?
Experienced golfers may miss this paragraph, but for 

beginners here’s a short description of golf. The goal of 
a regular golf game is to put your ball in a series of holes 
with the minimum number of strokes. The series of holes 
is called a «course» and consist of 9 or 18 holes. Each hole 
has its own standard score or number of strokes, «par», 
which in turn means the number of strokes a scratch 
golfer can score. Holes are 3, 4, 5-par, but there are a 
few 6 and even 7-par holes. The score per hole can be 
minus or plus to par. Negative scores are called “under 
par” «birdie» -1, «eagle» -2, “albatross” -3. Plus scores are 
called over par «bogey» +1, “double bogey” and so on. 
Par 3 holes have a length (for men) of 90-220 m, par 4 — 
230-430 m, par 5 430-550 m. Thus, if the player regularly 
plays a particular course with the score of par +18, then 
his handicap will be 18, which allows him to play with 

other players, «giving» or «taking» from them the number 
of strokes that is the difference between their handicaps. 
In fact, the handicap calculation is a little more complex, 
but its purpose is unchanged — to «equalise» the skill 
of different golfers.

Handicap history
Handicaps began to be used in Scotland about 400 years 

ago (where golf had already been played for hundreds of 
years). Initially, the players agreed between themselves 
before the tournament how many strokes the best player 
would give to the worse opponent, for example: «1 of 3», 
that is, 1 stroke for every 3 holes, or «one more», means 
one stroke for each hole. Over time, individual golf clubs 
have developed their own handicap systems.

The first systematic handicaps used in the UK in the 
19th century such as: counting the average of the best 
3 scores in the last year. It is unjust, in fact, because the 
handicap did not take into account the complexity of 
the course. But soon, and probably logically, the British 
Ladies Golf Union developed a system of rating courses’  
complexity.

In America, things went much faster, mainly because 
there was (still is) one institution that regulated golf in the 
country — the USGA. The first system in the US was based 
on the UK «average of 3 scores», but with the addition 
of a standard course complexity rating system, which 
allowed players to use the handicap in all certified courses.

ПРАВИЛА ГОЛЬФУ
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World Handicap System
Gradually, handicap systems were being developed 

and improved. At the beginning of the 21st century, we 
already see six handicap systems in the world: American 
(USGA), British (CONGU), European (EGA), Australian (Golf 
Australia), South African (SAGA) and Argentina (AAG).

In 2011, the two major golf organizations in the world 
— R&A and USGA — began work on the creation of 
a single World Handicap System, and accordingly 
announced in February 2018 that WHS will be launched 
in 2020. The new system, coupled with a single system 
for assessing complexity and certification of courses, 
means that a golfer can play his handicap on any 
certified course in the world.

It is easier to get a first handicap;, a player must only 
play 9 holes under certain conditions and submit a 
scorecard to his club’s handicap committee or the 
National Golf Association. Further, every score submitted, 

whether from a tournament or regular game, will be 
counted and the handicap will be credited accordingly. 
When a player has 20 or more scores, a handicap is 
calculated as the average of the best 8 scores of the 
last 20 rounds.

Why a World Handicap System?
WHS’s emergence has three main goals:
- encourage as many golfers as possible to obtain 

and use WHS handicaps;
- allow golfers of all levels, genders and nationalities 

to apply their WHS handicap to any course in the world 
and compete fairly;

- clearly demonstrate what account a golfer should 
achieve on any golf coursein the world, in average 
conditions

How is the World Handicap calculated?
The arithmetic is not complicated. To calculate the 

first handicap, the total score (number of strokes) for 
which the player passed the course is taken. The total 
score is adjusted so that the holes where the player 
had a very poor result (so it happens!) do not have too 
much effect on the final result.

All handicaps of accredited players of the Ukrainian 
Golf Federation will be recalculated according to the 
results of the best 8 qualifying rounds of the last 20. 

If the WHS handicap is lower than the previous EGA 
handicap, the reduction will be unrestricted. If it is 
higher, for players under 60 years old, as of 01.01.2020, 
the increase will be limited to «one» and for players 
60 or older — maximum of «two».

In general, the WHS handicap is calculated using 
a different algorithm than EGA, however, in fact, for 
players who previously had an EGA handicap, the result 
will hardly change.

About the author
 
Peter Thomson is a native of Scotland. Married, has a son and a daughter. Born in 1963 in St. Andrews, the 

home of golf, He started playing golf at the age of 7. He moved to Ukraine in March 1993, where he works 
in the agricultural sector and is an active enthusiast of golf development in Ukraine. In 2017, he organized 
the certification of the course of the Kozyn Golf Club, where he heads the club handicap committee. In 
December 2019 he was invited to head the Handicap Committee of the Ukrainian Golf Federation.

Hobbies — golf, cider production, gardening.
EGA handicap 17.4.

ІДЕЯ ГАНДИКАПУ 
ПОЛЯГАЄ У ТОМУ, ЩОБ 

ДОЗВОЛИТИ ГОЛЬФІСТАМ 
РІЗНОГО РІВНЯ ГРАТИ НА 

РІВНИХ УМОВАХ.

THE IDEA OF A HANDICAP 
IS TO ALLOW GOLFERS OF 

DIFFERENT LEVELS TO PLAY 
ON EQUAL TERMS

GOLF RULES
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COSMOS GOLF INDOOR CLUB
AS AN INVESTMENT IN UKRAINIAN GOLF

COSMOS GOLF INDOOR CLUB
— ІНВЕСТИЦІЯ В УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛЬФ

6 грудня 2019 року відбулось відкриття унікального гольф-клубу Cosmos Golf Indoor Club.
Cosmos Golf — це простір, який дає можливість не тільки навчитися грати в гольф або поліпшити 
свою майстерність володіння ключкою, але і з задоволенням провести час. 
Тут розмістилися єдиний в Україні офіційний магазин професійного обладнання та одягу для 
гольфу, ресторан, сигарна кімната і, звичайно ж, головні атрибути гольф-клубу — майданчик 
для гри на даху Rooftop Driving Range та тренувальна зона з єдиними в Україні американськими 
гольф-симуляторами Full Swing з функцією мульти-спорт. 

On December 6, 2019, the unique Cosmos Golf Indoor Club was opened.
Cosmos Golf is a space that gives you the opportunity not only to learn how to play golf or to improve your 
mastery of club, but also to have fun.
It houses the only official shop of professional golf equipment and clothing in Ukraine, a restaurant, a cigar 
room and, of course, the main attributes of the golf club — the Rooftop Driving Range on the roof and a 
training zone with unique for Ukraine US-made Full Swing Golf Simulators with multi-sport function.
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Популяризуємо гольф
 «На сьогодні проект є унікальним для нашої країни, одним з 

кращих Indoor гольф-клубів в Європі. Впевнено можу це стверджу-
вати, адже я досліджувала і відвідувала безліч схожих клубів у 
багатьох країнах. Ми хотіли створити простір, де всі поцінову-
вачі гольфу могли б тренуватися в будь-яку пору року, простір, де 
гравець-початківець зможе ознайомитися з грою, для впевненого 
виходу на поле, простір, де є все необхідне для гри, від рукавички 
до гольф обладнання. Простір, який дозволив би нам зацікавити 
грою нових спортсменів та дітей, адже популяризація гольфу для 
нас завжди була одним з пріорітетних напрямів. 

Додам, що однією з особливостей Cosmos Golf є зручне розта-
шування в межах міста. Це дає можливість прихильникам гольфу 
заощадити власний час для тренувань, адже час – одна з найцін-
ніших речей, що є у сучасної людини», — розповіла власниця 
Cosmos Golf Тетяна Рибченко. 

Бренди якісного гольф-спорядження 
Cosmos Golf Ukraine працює з 2012 року і є офіційним дистриб’ю-

тором всесвітньо відомих компаній Titleist, FootJoy, Golf Tech, G/
FORE та Peter Millar. Два останнiх бренди є новими для українських 
гольфістів, але наразі вони швидко завойовують світовий ринок 
спортивного одягу, взуття й аксесуарів для гольфу. У гольф-магазині 
також представлені інші бренди, такі як: Taylor Made, Callaway, Chervo, 
Lindeberg, Ecco, Puma, Garmin, Bushnell та ін. У наявності завжди 
є все необхідне для професійної гри в гольф і тренувань. Наразi 
ми в процесi пiдписання ще двох дистриб’юторських контрактiв 
з компаніями-свiтовими гольф-лiдерами. Ми впевнено рухаємось 
до мети зайняти лiдерську позицiю на українському ринку гольфу. 

Вдосконалюємо свінг 
«Недооцінювати гру на гольф-симуляторах неможливо, адже ти 

отримуєш найточніші характеристики свого свінгу та польоту м’яча. 
Спеціальні панелі інфрачервоних хвиль надають дані про швидкість 
м’яча, траєкторію, силу та влучність удару. Саме така інтерактивна 
практика дозволяє вдосконалювати різноманітні удари та тримати 
себе цілий рік у спортивній гольфічній формі. Мій шлях пізнання 
гольфу почався саме з гри на гольф-тренажері, тож до вибору 
гольф-симуляторів для клубу ми підходили дуже ретельно. Вибір 
припав на американського виробника Full Swing, який є найкра-
щим серед наявних сьогодні на ринку технологій віртуального 
гольфу, а його програмне забезпечення максимально наближає 
гру до реальної за всіма фізичними параметрами», — зазначив 
партнер проекту Олексій Сав’як. 

Більше, ніж гольф-клуб 
Світ гольфу активно розвивається, а гольф-симулятори стають 

невід’ємною частиною тренувального процесу. На сьогодні в бібліо-
теці клубу налічується 56 реальних ігрових полів світу, відтворених 
до найдрібніших деталей. Дизайн кожного поля розроблявся на 
основі 3D-фотозйомки, топографічних вимірювань і даних системи 
глобального позиціонування. Отримайте справжнє задоволення 
від гри на симуляторах Full Swing! 

COSMOS GOLF — це більше, ніж класичний гольф-клуб. Це 
простір, де можна зустрітися з друзями, провести ділову зустріч, 
день народження та різноманітні спортивні заходи. Тут кожен гість 
знайде те, що принесе йому максимальний заряд позитивних емоцій.

Cosmos Golf Indoor Club
проспект Перемоги, 24
ТРЦ Smart Plaza Polytech, 5 поверх 
+38 097 98 95 555
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We promote golf
 “Today the project is unique for our country, one of the best Indoor golf clubs in 

Europe. I can say this with confidence, because I have researched and visited many 
similar clubs in many countries. We wanted to create a space where all golf lovers 
could train at any time of the year, a space where a novice player can get acquainted 
with the game, to confidently go out on the field, a space where there is everything 
you need to play, from gloves to golf equipment . A space that would allow us to 
interest new athletes and children in the game, because the promotion of golf has 
always been one of our priorities.

I will add that one of the features of Cosmos Golf is a convenient location within 
the city. This allows golf fans to save their own time for training, because time is one 
of the most valuable things that a modern person has, ” said Cosmos Golf owner 
Tetyana Rybchenko.

Brands of quality golf equipment
Cosmos Golf Ukraine has been operating since 2012 and is the official distributor 

of the world-famous companies Titleist, FootJoy, Golf Tech, G / FORE and Peter Millar. 
The last two brands are new for Ukrainian golfers, but now they are rapidly conquering 
the world market of sportswear, footwear and golf accessories. The golf store also 
presents other brands, such as: Taylor Made, Callaway, Chervo, Lindeberg, Ecco, Puma, 
Garmin, Bushnell and others. There is always everything you need for professional 
golf and training. We are currently in the process of signing two more distribution 
contracts with world-leading golf companies. We are confidently moving towards 
the goal of taking a leading position in the Ukrainian golf market.

We are improving the swing
«You can’t underestimate the game on golf simulators, because you get the most 

НОВІ ПРОЕКТИ ТА ЛОКАЦІЇ
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accurate characteristics of your swing and ball flight. Dedicated infrared panels 
provide information on ball speed, trajectory, force and accuracy. This interactive 
practice allows you to improve a variety of shots and keep yourself in sports golf all 
year round. My way of learning about golf started with playing on a golf simulator, so 
we approached the choice of golf simulators for the club very carefully. The choice 
fell on the American manufacturer Full Swing, which is the best among the virtual 
golf technologies available on the market today, and its software brings the game 
as close as possible to the real one in all physical parameters, «said project partner 
Oleksiy Savyak.

More than a golf club
The world of golf is actively evolving, and golf simulators are becoming an integral 

part of the training process. Today, the club’s library has 56 real game fields of the 
world, recreated to the smallest detail. The design of each field was developed on 
the basis of 3D photography, topographic measurements and data of the global 
positioning system. Have real fun playing Full Swing simulators!

COSMOS GOLF is more than a classic golf club. It is a space where you can meet 
friends, hold a business meeting, birthday and various sporting events. Here every guest 
will find something that will bring him the maximum charge of positive emotions.

Cosmos Golf Indoor Club
Peremohy avenue, 24
Smart Plaza Polytech, 5th floor
+38 097 98 95 555

NEW PROJECTS & LOCATIONS
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30 липня в гольф клубі Kozyn свій день народження 
відсвяткувала Всеукраїнська Федерація Гольфу. 

The Ukrainian Golf Federation celebrated its birthday 
on July 30 at the Kozyn Golf Club.

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ ГОЛЬФУ 
23 РОКИ
23RD ANNIVERSARY
OF THE UKRAINIAN GOLF FEDERATION

ПОДІЯ
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У програмі: святковий турнір серед гольфістів, майстер-клас з гольфу 
для гостей від тренерів Федерації, яскрава шоу-програма за участі 
спортивних колективів та резидента Chi Decadence House Dinara.   

Підсумки роботи підбив президент Всеукраїнської Федерації Гольфу 
Віталій Хомутиннік. 

«За цей рік гольф в Україні вийшов на новий рівень. І ми, як Федерація, 
і надалі докладатимемо максимально зусиль, аби розвивати цей чудо-
вий спорт в нашій країні. Цього року ми створили Юнацьку Національну 
Збірну України з гольфу, заснували дитячу школу з гольфу, долучилися 
до вагомих світових організацій з гольфу. Завдяки таким крокам кіль-
кість гольфістів в Україні за останній рік зросла втричі. І мені приємно, 
що таку динаміку сьогодні бачать не тільки всередині країни, але і за 
кордоном. Попереду в нас чимало планів, тому запрошуємо долуча-
тися нових гравців», - зазначив Віталій.  

2020 рік став роком змін для українського гольфу. Ми руйнуємо 
стереотип недоступності цього спорту. Тому ми запровадили ряд 
нововведень, аби зробити цей спорт доступнішим. Сьогодні Федерація  
працює над розвитком дитячого, жіночого, юніорського та інклюзив-
ного гольфу.  

In the program: a festive tournament among golfers, a golf master class 
for guests from the coaches of the Federation, a bright show program with 
the participation of sports teams and resident Chi Decadence House Dinara.

The results of the work were summed up by the President of the 
Ukrainian Golf Federation Vitaliy Khomutynnik.

«Golf has reached a new level in Ukraine this year. And we, as the 
Federation, will continue to make every effort to develop this wonderful 
sport in our country. This year we created the Youth National Golf Team 
of Ukraine, founded a children’s golf school, and joined important world 
golf organizations. Thanks to such steps, the number of golfers in Ukraine 
has tripled in the last year. And I am glad that such dynamics are seen 
today not only inside the country, but also abroad. We have a lot of plans 
ahead, so we invite new players to join», said Vitaliy.

2020 has become a year of change for Ukrainian golf. We break the 
stereotype of the inaccessibility of this sport. Therefore, we have introduced 
a number of innovations to make this sport more accessible. Today the 
Federation is working on the development of children’s, women’s, junior 
and inclusive golf.

EVENT
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