
 
 
 
 
 
 
 

 
Преамбула: 

 Семінар з Правил гольфу  

(редакція 2019 року)  
16 лютого, 2019 року 

м. Київ, Україна 

 
Всеукраїнська федерація гольфу запрошує на семінар спортивних суддів з гольфу, тренерів, 
фахівців з гольфу, членів збірної, гравців-аматорів та гравців-професіоналів. 
 
Семінар проводиться з метою вивчення Правил гольфу (редакція 2019) для української гольф-
спільноти. 
 
Цілі: 
 
Розглянути актуальні питання сьогодення; 
Вивчити Правила гольфу (редакція 2019 року); 
Об’єднати фахівців, працюючих у сфері гольфу; 
Провести тестування з Правил гольфу (Рівень А). 

Програма: 
10:00 - 10:15 Реєстрація. Ранкова кава 

   10:15 - 10:25 Відкриття семінару.  
Вступне слово президента ВФГ Корбана О.Б. 

   10:25 - 10:50 «Тренувальний процес», «Гра, Поведінка гравця і Правила»   
Доповідач – Дробишевський Г. О. 

   10:50 - 11:25 «Основні зміни в Правилах гольфу, редакція 2019 року» 
Доповідач – Гороховська Д. О. 

  11:25 - 12:00 «Перший турнір 2019 року: практичні запитання та застосування нових Правил» 
Доповідач – Растворцев Р. А. 

  12:00 - 12:30 «Обговорення змін та доповнень в Правилах гольфу, редакція 2019: запитання-
відповідь». 
Доповідач – Проскурка М. В. 
 
 
 
Доповідач – Проскурка М. В. 

 12:30 - 13:00 Додаткові запитання 
 13:00 - 13:30 Перерва 

  13:30 - 14:30 
  

Тестування з Правил Гольфу:  
Іспит Рівень А та перевірка  
Приймаючі: – Дробишевський Г. О., Проскурка М. В., Терещук А.В. 

Додаткова інформація: 
  Участь у семінарі – 400 грн, тестування – 300 грн. 

  До участі запрошуються дійсні члени Федерації, акредитовані гравці, працівники сфери 
гольфу та усі зацікавлені у представлених темах. 

  Заявки на участь приймаються до 11 лютого 2019р. 

•    Бажаючі скласти Іспит: 

-  для отримання Суддівської категорії, або підтвердження Суддівської категорії – повинні 
подати Заявку встановленого зразку 

- Для визначення рівня своїх знань Правил гольфу – вказати це в Заявці, під час надсилання 
заявки на участь в семінарі.  

  Місце проведення: вул. Васильківська 37, 2 поверх, каб. 210 

  Матеріали для підготовки до тестування з Правил Гольфу надаються зареєстрованим учасникам. 

  Атестованим суддям будуть запропоновані кроки до виконання нормативів 2-гої, 1-ої, 
національної та міжнародної категорій. 

•   Усі матеріали, які стосуються іспиту, являються інтелектуальною власністю ВФГ і повинні бути 
повернені.  

 

З повагою 
  Всеукраїнська Федерація Гольфу


