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ПОЛОЖЕННЯ 

про необхідний рівень знань Правил Гольфу для різних категорій осіб 

 
Дане Положення розроблено Відповідно до статті 41 Закону України "Про фізичну культуру 

і спорт", Указу Президента України від 28 лютого 2013 року № 96 "Про деякі заходи з оптимізації 

системи центральних органів виконавчої влади" та Наказу № 31 від 16.07.2013, що зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 року за № 1312/23844 «Про затвердження Порядку 

присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям» із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства молоді та спорту № 2025 від 16.06.2015. 

1. Порядок дій спортивних федерацій згідно Наказу «Про затвердження Порядку 

присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям» 

1.1 Цей Порядок поширюється на спортивні федерації (асоціації, спілки, об'єднання 

тощо) з видів спорту, що визнані в Україні в установленому законодавством порядку, у тому числі 

спорту інвалідів, та зареєстровані відповідно до законодавства як громадські об'єднання 

фізкультурно-спортивної спрямованості (далі - спортивні федерації). 

1.2 Спортивні федерації ведуть облік спортивної діяльності та присвоюють кваліфікаційні 

категорії спортивним суддям у разі їх відповідності таким вимогам: 

"Юний спортивний суддя" - особи (від 14 років), які взяли участь у суддівському семінарі і 

мають стаж суддівства не менше 3-х змагань серед учнів спортивної школи або клубу; 

"Спортивний суддя другої категорії" - особи, які мають стаж суддівства не менше 2-х років 

та практику суддівства не менше 3-х змагань обласного, міського рівня або 5-ти змагань у 

спортивній школі, клубі та за умов участі у суддівському семінарі; 

"Спортивний суддя першої категорії" - особи, які мають другу суддівську категорію, стаж 

суддівства не менше 3-х років, практику суддівства не менше 5-ти змагань обласного (міського) 

рівня або 5-ти всеукраїнських змагань, у 2-х з яких необхідно виконати обов’язки заступника 

головного судді або заступника головного секретаря та за умов участі у суддівському семінарі; 

"Спортивний суддя Національної категорії" - особи, які мають першу суддівську категорію, 

стаж суддівства не менше 3-х років, практику суддівства не менше 6-ти всеукраїнських змагань та 

за умов участі у суддівському семінарі. 

Пояснення до форми п. 1.2: 

 «участь у суддівському семінарі» - особа повинна підготувати доповідь одного з 

питань, винесених на розгляд семінару та брати активну участь у бесідах і 

обговореннях; 

 «практика суддівства» - участь в турнірах згідно переліку вказаного в «Рекомендації, 

щодо кваліфікації суддів на змаганнях різного рівня в Україні»; 

 «стаж суддівства не менше» - кількість років безперервного стажу суддівства 

турнірів/змагань з гольфу на посадах відповідного рівня та у кількості вказаній до 

кожної категорії за рік;  

1.3 Кваліфікаційна категорія спортивного судді, яка присвоєна відповідною спортивною 

федерацією з виду спорту, розповсюджується тільки на цей вид спорту. 

1.4 Кваліфікаційні категорії спортивних суддів: "Спортивний суддя другої категорії", 

"Спортивний суддя першої категорії" та "Спортивний суддя Національної категорії" присвоюються 

послідовно. 

1.5 Клопотання про присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді порушується 

шляхом подання фізичною особою до відповідної спортивної федерації заяви встановленого зразка 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1312-13/print , додаток 1). 

1.6 До заяви додаються: 

 копія свідоцтва про народження (для присвоєння кваліфікаційної категорії "Юний 

спортивний суддя"); 

 копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України (для присвоєння кваліфікаційної 

категорії "Спортивний суддя Національної категорії", "Спортивний суддя першої 

категорії", "Спортивний суддя другої категорії"); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1312-13/print


2 
 

 виписка з картки обліку спортивної суддівської діяльності заявника, що містить дані про 

виконання відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді; 

 дві фотокартки (розміром 3х4 см). 

1.7 Заява та документи розглядаються спортивною федерацією з відповідного виду 

спорту протягом 30 календарних днів з дня їх надходження. 

1.8 Особа, документи якої розглядаються на засіданні керівного органу спортивної 

федерації з відповідного виду спорту, може бути присутньою на її засіданні. 

1.9 За результатами розгляду поданих документів спортивна федерація з відповідного 

виду спорту приймає рішення про можливість присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії 

спортивного судді.  

Такі особи допускаються до участі в семінарі та складанні іспиту відповідного рівня.  

Якщо особа не складає іспит відповідного рівня (не набирає відповідну кількість відсотків) 

або вона не відповідає вимогам, визначеним у пункті 1.2 цього Положення, такі особи отримають 

письмове повідомлення про відмову у присвоєнні кваліфікаційної категорії спортивного судді у 10-

денний строк з дня прийняття такого рішення. 

1.10 У разі присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді спортивна 

федерація з відповідного виду спорту протягом 30 календарних днів видає посвідчення спортивного 

судді встановленого зразка (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1312-13/print , додаток 2). 

1.11 Спортивні судді зобов’язані раз на чотири роки проходити курси підвищення 

кваліфікації у порядку, визначеному відповідною спортивною федерацією та щорічно складати 

іспит відповідного рівня до своєї кваліфікації та категорії. Приймати участь в усіх семінарах, 

конференціях тощо, які організовані у зв’язку з змінами Правил Гольфу/Правил обліку 

гандикапів/Доповненнями до Правил Гольфу/Нововведеннями та змінами вимог до рівня 

підготовки спортивних суддів тощо.  

1.12 Спортивний суддя позбавляється кваліфікаційної категорії спортивного судді у разі 

виявлення недостовірної інформації, яка подавалась для присвоєння кваліфікаційної категорії, або у 

разі порушення правил суддівства змагань, або невідповідність рівня знань показаних при складанні 

іспиту.  

Рішення про позбавлення відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді 

приймається відповідною спортивною федерацією. 

1.13 У разі втрати або пошкодження посвідчення спортивного судді видається дублікат (за 

власні кошти особи, яка втратила). Спортивні федерації ведуть облік виданих посвідчень. 

1.14 Рішення про відмову у присвоєнні кваліфікаційної категорії спортивного судді або 

позбавлення кваліфікаційної категорії спортивного судді може буде оскаржене у письмовому 

зверненні до Секретаріату федерації. 

 

2. Вимоги про необхідний рівень знання Правил Гольфу до спортивних суддів та 

членів Збірної України.  

2.1 Для визначення кваліфікації спортивного судді з гольфу, Всеукраїнська Федерація 

Гольфу встановила вимоги щодо співвідношення категорій спортивних суддів та рівня іспиту, якій 

необхідно скласти. Також встановлено відсотковий рубіж, який потрібно подолати під час 

складання іспиту. 

2.2 Для категорії «Юний спортивний суддя» необхідно під час складання іспиту рівень 1 

набрати правильних відповідей 80 % і більше. 

Для категорії «Спортивний суддя другої категорії» необхідно під час складання іспиту рівень 

2 набрати правильних відповідей 80 % і більше.  

Для категорії «Спортивний суддя першої категорії» необхідно під час складання іспиту 

рівень 3 набрати 70 % і більше.  

Для категорії «Спортивний суддя Національної категорії» необхідно під час складання 

іспиту рівень 3 набрати 80 % і більше.  

2.3 Намагання осіб, які допущені до складання іспиту, отримати будь-яким способом 

інформацію щодо варіанту питань та відповідей на них, буде розцінене як втручання у 

конфіденційність роботи Всеукраїнської Федерації Гольфу. Такі особи будуть позбавленні права 

складати іспити з Правил Гольфу 1, 2 та 3 рівня з правом отримання кваліфікації спортивний суддя 

з гольфу терміном на 5 років та позбавлені такої, якщо вони її вже мали.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1312-13/print
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2.4 Особи, які під час складання іспиту будуть намагатись використовувати засоби, які 

заборонено (електронні пристрої, записи та підручники тощо) будуть позбавлені можливості 

складання іспиту з Правил Гольфу 1, 2 та 3 рівня терміном на 2 роки та позбавлені суддівської 

категорії, якщо вони її вже мали. 

2.5 Особи, які під час складання іспиту не змогли по результатах отримати необхідну 

кількість відсотків, мають змогу на повторне складання іспиту не раніше ніж через 30 днів. 

Кількість таких перездач обмежена одним календарним роком і складає 4 (чотири) за рік. В цей час 

дані особи можуть брати участь у проведенні турнірів/змагань, але у якості помічника судді або 

секретаря. Вони також можуть бути стартерами, наглядачами та виконувати іншу роботу, яка не 

пов’язана з суддівством та прийняттям рішень.  

Якщо такі особи вже мали яку-небудь категорію спортивного судді, тоді дію такої категорії 

призупинять і особа тимчасово позбувається статусу «Спортивний суддя з гольфу» до того часу 

поки не буде складено іспит та не буде прийнято рішення по відновленню цього статусу Комісією 

суддів ВФГ.  

2.6 Члени Збірної України з гольфу, а також представники резерву, повинні знати 

Правила гольфу на належному рівні та чітко їх дотримуватись під час гри, як у залікових раундах 

так і під час тренувань.  

Встановлено наступні рівні знань Правил гольфу для членів Збірної України з гольфу: 

- юнацька (основний і резервний склад) - при складанні іспиту рівень 1 повинні набрати 

70% і більше;  

- доросла  (основний і резервний склад) - при складанні іспиту рівень 2 повинні набрати 

60% і більше; 

- тренери Збірної України з гольфу при складані іспиту рівень 3 повинні набирати 60% і 

більше.  

  

3. Рекомендації щодо складання іспитів персоналом клубу та осіб, які залучаються 

до організації/проведення турнірів/змагань з гольфу.  

3.1 Всеукраїнська Федерація Гольфу для підвищення рівня турнірів/змагань з гольфу та 

збільшення відповідальності серед осіб, які залучаються для організації та проведення їх в гольф 

клубах України рекомендує: 

- залучати персонал клубів до вивчення Правил Гольфу; 

- намагатись проводити заняття/вікторини/семінари з Правил Гольфу серед гравців клубу та 

запрошувати до участі в таких заходах фахівців з Правил Гольфу; 

- не допускати до роботи в клубі працівників, котрі не знають Правил Гольфу або не 

відповідають рівню співвідношення посади та складеного іспиту; 

- заохочувати та відзначати кращих знавців Правил Гольфу. 

3.2 Цим Положення також встановлено перелік відповідальних осіб працівників клубів, 

організаторів (директорів) турнірів/змагань та рівень знань з Правил Гольфу, який вони повинні 

показувати під час складання іспиту:  

- «гольф PRO» -  рівень 3, необхідно набрати 80% і більше; 

- «тренер з гольфу» -  рівень 3, необхідно набрати 70% і більше;  

- «помічник тренера з гольфу» - рівень 2, необхідно набрати 80% і більше; 

- члени Спортивного Комітету, Гандикапового Комітету клубів -  рівень 2, повинні набрати 

60% і більше; 

- маршали клубу - рівень 2, повинні набрати 60% і більше відсотків; 

- головний грінкіпер клубу - рівень 1, повинен набрати 90% і більше;  

- працівники клубу (працівники рецепції, грінкіпера, садівники, стартери, працівники 

тренувальних об’єктів тощо) - рівень 1, необхідно набрати 60% і більше.  

3.3 Також пропонується після проходження навчання направляти «нових» гольфістів до 

Всеукраїнської Федерації Гольфу для отримання Первинного гандикапу WHS. Для цього новачкам 

потрібно: зіграти раунд на сертифікованому гольф-полі (9 або 18 лунок), показавши результат 36 

стейблфорд балів при умові наявного 54 гандикапу, заповнити анкету акредитованого гравця, 

скласти іспит рівень «Початківець» та сплатити необхідні внески.  

 

4. Іспит з Правил гольфу і гравці. 
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4.1 Для популяризації гольфу серед населення України Всеукраїнською Федерацією 

Гольфу було розроблено 4 рівні іспитів, складаючи які, гравці можуть відслідковувати рівень своїх 

знань з Правил Гольфу.  

4.2 Рівень іспиту «Початківець» (під час складання іспиту дозволено використовувати 

будь-яку літературу): 

- для осіб, які знайомляться з гольфом під час іспиту, потрібно просто встигнути за одну 

годину дати відповіді на всі запитання; 

- для «нових» гольфістів, які пройшли навчання та планують вперше отримати Первинний 

Гандикап WHS, за одну годину іспиту необхідно надати правильну відповідь на 50% 

відсотків запитань; 

- через 1 рік після отримання Початкового гандикапу за одну годину іспиту надати 90% 

вірних відповідей. 

4.3 Рівень іспиту «Перший» (під час складання першої частини іспиту заборонено 

використовувати допоміжну літературу, записи та будь-які електронні пристрої): 

- гольфовий стаж від 1 до 2 років – правильні відповіді на 50 % і більше; 

- гольфовий стаж від 2 до 3 років – 60% і більше; 

- гольфовий стаж 3 роки і більше – 70% і більше; 

- показник «відмінно» - 90% і більше.  

4.4 Рівень іспиту «Другий» розроблений для суддів з гольфу, тренерів та фахівців, які 

працюють в гольф індустрії, або займаються організацією та проведенням гольф турнірів/змагань.  

Також для складання такого іспиту залучаються гольфісти, які мають ігровий гольфовий 

стаж більше 5 років. Добрим показником є отримання 60% вірних відповідей. 

4.5 Рівень іспиту «Третій» розроблений для суддів з гольфу, тренерів та різного роду 

фахівців, які працюють в гольф індустрії, або займаються організацією та проведенням гольф 

турнірів/змагань. Особи, які складають такий іспит мають найбільший рівень знань з Правил 

Гольфу.  

4.6 Іспити рівня «Початківець» можуть складатися в школах гольфу, які є в клубах.  

4.7 Іспити інших рівнів складаються в ВФГ під час проведення семінарів, конференцій 

тощо. Клуби можуть проводити тренувальні складання іспитів різних рівнів, але результати таких 

іспитів не можуть бути зараховані, як іспит що складаний за рангом.  

4.8 ВФГ рекомендує гравцям складати іспити необхідного рівня один раз на 2 роки. Така 

періодичність дозволить вам та вашим партнерам, суперникам, супротивникам бути впевненими у 

тому, що ви/вони знаєте Правила Гольфу та у будь-якій ситуації будете поступати за Правилами. 

4.9 ВФГ залишає за собою право запрошувати гравців для складання іспитів з Правил 

Гольфу.  

4.10 Отримавши результати іспитів Спортивний Комітет ВФГ та Гандикаповий Комітет 

ВФГ буде приймати рішення щодо дозволу участі гольфістів в турнірах будь-якого рівня та 

отримання гравцями нагород, призів, дипломів та подарунків.  


