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DearUGF member,

The development of junior golf is one of the UGF priorities not only for this

year. We believe that by attracting children into golf and supporting the

best players UGF builds a platform for a new level of golf in Ukraine in the

future. To reach this goal we created this Junior Golf Development

Rathway and Junior Tour 2020-2024. In 2020 we already opened the first

Kids and Junior Sports School of the Olympic Golf Reserve in Ukraine, and

organized the first UGF Junior Tour. But it is only the beginning. All our

golf clubs understand that development of junior golf is important and

soon we will have junior schools all over the country. Thanks to all these

steps and our common work I hope in a couple of years thousands of kids

will play golf. And in the future some of themmay be a part of the Junior

National Team of Ukraine and represent our country in the world

championships.

Yours Sincerely,

Vitaliy Khomutynnik,

President of the Ukraine GolfFederation

ukrgolf.org



Шановн� члени ВФГ,

З повагою
В�тал�й Хомутинн�к,
Президент Всеукраїнської Федерац�ї Гольфу

ukrgolf.org

Розвиток юніорського гольфу є пріоритетним для ВФГ не лише у цьому 
році.
Ми вважаємо, що залучення дітей до гольфу та підтримка кращих гравців
ВФГ створює платформу для нового рівня гольфу в Україні в майбутньому. 
Для досягнення цієї мети ми створили План розвитку Юніорського гольфу
та Дитячого гольф-туру 2020-2024.
У 2020 році ми вже відкрили першу в Україні Дитячо-юнацьку спортивну
школу олімпійського резерву з гольфу та організували перший Відкритий
дитячий гольф-тур ВФГ.
Але це лише початок.
Усі наші гольф клуби розуміють важливість розвитку дитячого гольфу, і
незабаром у нас з’являться дитячі спортивні школи по всій країні.
Завдяки всім цим крокам і нашій спільній роботі я сподіваюся, що через
пару років тисячі дітей гратимуть в гольф. І в майбутньому деякі з них
можуть увійти до складу Національної юніорської збірної України з гольфу
та представляти нашу країну на чемпіонатах світу.



The Ukraine Golf federation is delighted to
present details of its Junior Development
Pathway & Junior Tour

The aims of the Pathway & Tour are to:

1.Create interestand drive participation in the gameofgolf for all Juniors acrossUkraine

2.Tosupport all players withhighquality and appropriate coachingateachstage of their progression

3.Provide an internalplaying schedule through the UGF JuniorTour, toallow Players understandcompetition and progress.

ukrgolf.org



Всеукраїнська Федерац�я Гольфу 

з задоволенням презентує план розвитку
дитячого гольфу та дитячого гольф-туру
Ц�л� плану розвитку та туру:

1.Пробудити �нтерес та залучити до гри у гольф юн�ор�в в ус�х куточках України.

 2.Забезпечити гравцям висококвал�ф�коване та в�дпов�дне тренерство на кожному етап� їх розвитку.

3.Забезпечити внутр�шн�й граф�к гри шляхом проведення дитячого туру ВФГ, щоб гравц� зрозум�ли суть змагання та
прогрес.

ukrgolf.org



Our Coaching Pathway

Aim

Get intoGolf

Kids and
Juniors Golf

Sports
School

ClubGolf

National
Teamand

Candidates

1

2

3

4

Step What age? Where? Who?

4-9 Parks &Schools UGF 
activators

To give children at an
early age the

opportunity to try golf

To include children in
the social fabric of clubs

around Ukraine

To provide interested kids
with a golf handicap and

activate their development
and progression in the

game

To represent Ukraine with
honour and distinction on

the world golfing stage

UGF Activators&PGA of
Ukraine Professionals

PGA of Ukraine
Professionals

National Team training
Coaches and service

providers

Golf Clubs & Facilities

Golf Clubs

National Team training
centers & international
competition schedule

4-16

9-18

10-24

ukrgolf.org



Наш план п�дготовки

Мета
Залучення
до гольфу

ДЮСШОР

Клубний
гольф

Нац�ональна
зб�рна та

кандидати

1

2

3

4

Крок В�кова
група? Де? Хто?

4-9 Парки та школи Активатори
ВФГ

Дати можлив�сть д�тям
у ранньому в�ц�

спробувати пограти в
гольф

Залучити д�тей до
соц�ального життя

клуб�в України

Надати зац�кавленим
д�тям гандикап та

активувати їх розвиток та
прогрес п�д час гри

Презентувати Україну з
честю та г�дн�стю на

св�тов�й арен� гольфу

Активатори ВФГ та
профес�онали ПГА

України

Профес�онали
ПГА України

Тренери Нац�ональних
зб�рних та

постачальники послуг

Гольф клуби та
майданчики

Гольф клуби

Тренувальн� центри
Нац�ональних зб�рних
та граф�к м�жнародних

змагань

4-16

9-18

10-24

ukrgolf.org
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Get intoGolf

“Aparkand schools based program working towardgiving

10,000childrenacrossUkraine the opportunity to try golf

between 2020– 2024”

A listofparticipating schools and parks will appearon the UGF

website and beupdated ona consistentbasis soyou can finda

parkor schoolnearyou toget intogolf!



ukrgolf.org

Залучення до гольфу

"Програма, що базується на парках та школах, спрямована
на те, щоб дати можлив�сть 10 000 д�тей по вс�й Україн�
спробувати гольф у пер�од з 2020 по 2024 р�к"

Список шк�л та парк�в-учасник�в з’явиться на веб-сайт�
ВФГ та буде пост�йно оновлюватися, щоб ви могли
знайти парк чи школу поруч � долучитись до гольфу!



Par Badge

Birdie Badge

Eagle Badge

A clubprogram based onprogression and skill development.

All sessionswillbeplanned and delivered byPGA ofUkraine

professionals and activators.

6x3 HR classes 

Focus ongetting started,golfing fundamental and basic

techniques.

6x3 HR classes 

All sessionswillbeplanned and delivered byPGA of

Ukraine professionals and activatorswithpractice in

between.

6x3 HR classes 

Preparation begins for clubgolf

Candidateswillbenow ready and supported in

getting their golfhandicap.

ukrgolf.org

Kids and Juniors Golf
Sports School



Par Бейдж

Birdie Бейдж

Eagle Бейдж

Клубна програма, заснована на прогресуванн� та розвитку 
навичок. Ус� сес�ї будуть запланован� та проведен�
профес�оналами ПГА України та активаторами з 
практикою між заняттями. 

6x3 HR-класи
Фокус на початку роботи, старт гри в гольф,  
фундаментальних та основних техн�ках.

6x3 HR-класи
 Фокус на розвитку навичок, правилах, етикету та �
грах для задоволення. Ознайомлення з полем 

для гольфу у скороченому формат�.

6x3 HR-класи

ukrgolf.org

Дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву з гольфу

Починається підготовка до клубного гольфу.
Кандидати вже будуть готові та матимуть 
підтримку для отримання гандикапу.



H-club

ClubGolf

Club teams willbepopulated withplayers who

now haveattainedanofficialUGF handicap. The

ClubProffesionals willnow provide an internal

coachingand performance development

program and compete eachyear for the tittleof

JuniorClubChampions.

ukrgolf.org

Superior

EDEM

Golfstream Kozyn



H-club

Клубний гольф

Клубн� команди будуть заповнен� гравцями, як�
зараз здобули оф�ц�йний гандикап ВФГ. Клубн�
профес�онали тепер забезпечуватимуть програму
внутр�шнього тренування та розвитку
результативност� та щор�чно змагатимуться за
титул юних чемп�он�в клубу.

ukrgolf.org

Superior

EDEM

Golfstream Kozyn



National Team
& Candidates

The NationalTeamand NationalTeam

candidateswill receive coachingsupport,

mentorshipand financial aid toprepare,

traveland compete alongside the best

players in the world.

ukrgolf.org



Нац�ональна
Зб�рна та
Кандидати
Члени Нац�ональної Зб�рної та
кандидати до член�в Нац�ональної
Зб�рної отримують п�дтримку тренер�в,
наставник�в та ф�нансову допомогу на
п�дготовку, подорож� та участь у
змаганнях з кращими св�товими
гравцями.

ukrgolf.org



The UGF’s own JuniorTourgives all players involved in the

CoachingPathway the opportunity toplaywithand against

their friends inanorganized and competitive atmosphere

under the following age categories:

Kozyn
Superior
GolfStream
Edem

Stage 1 

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Final

Dates tobedetermined

Dates tobedetermined

Dates tobedetermined

Dates tobedetermined

Venue and dates tobe

determined

2021 UGF Junior Tour Schedule

The UGF Junior Tour

ukrgolf.org

Age

150 - 400 3 or 6

600 - 900 6 or 9

1300 - 5200 9 or 18

2500 - 5700 9 or 18

Course Holes

4-5

6 - 9

10-13

14-16



В�дкритий дитячий
гольф-тур ВФГ
Дитячий тур ВФГ надає вс�м гравцям, як� беруть
участь у План� П�дготовки, можлив�сть грати з� своїми
друзями та проти них в орган�зован�й та змагальн�й
атмосфер� в наступних в�кових категор�ях:

Козин
Супер�ор
Гольфстр�м
Едем

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Етап 4

Ф�нал

Дати уточнюються
Дати уточнюються
Дати уточнюються
Дати уточнюються
М�сце та дати
уточнюються

2021 Граф�к В�дкритого дитячого гольф-туру ВФГ

ukrgolf.org

В�к Поле К�ль-ть лунок

150 - 400 3 or 6

600 - 900 6 or 9

1300 - 5200 9 or 18

2500 - 5700 9 or 18

4-5

6 - 9

10-13

14-16



Next steps…
Who to contact?

ukrgolf.org

National 
Team

General enquiries:
Alena Tereshchuk
e-mail: alena.tereshchuk@ukrgolf.org

Get into 
Golf 

Lviv

Kyiv

Kharkiv

Kids and Juniors Golf 
Sports School & Club 
Golf
Golfstream

Kozyn

Superior

Edem

H-club

UGF National  Team Coach Ruslan Garkavenko. 

e-mail: PGAU_President@ukrgolf.org

KievGolfClub@gmail.com

adm.kozyn@gmail.com

reception@superiorresort.com

golf@edem.com.ua

h.club.golf1@gmail.com



Подальш� д�ї..
З ким контактувати?

ukrgolf.org

Нац�ональна
Зб�рна

Загальн� питання:

Терещук Альона
e-mail: alena.tereshchuk@ukrgolf.org

Залучення до 
гольфу 

Льв�в
Київ
Харк�в

ДЮСШОР та 
Клубний гольф

Golfstream

Kozyn

Superior

Edem

H-club

Тренер Нац�ональної зб�рної Руслан Гаркавенко.

e-mail: PGAU_President@ukrgolf.org

KievGolfClub@gmail.com

adm.kozyn@gmail.com

reception@superiorresort.com

golf@edem.com.ua

h.club.golf1@gmail.com




