Семінар з Правил гольфу та підготовки
спортивних суддів
09 липня, 2018 року
м. Харків, Україна

Преамбула:
Всеукраїнська Федерація Гольфу проводитиме семінар для спортивних суддів з гольфу, тренерів,
фахівців, спортсменів та гравців-аматорів, з метою подальшого розвитку гольфу в Україні

Цілі:
•
•
•

Розглянути актуальні питання сьогодення
Об’єднати фахівців, працюючих у сфері гольфу
Провести семінар та тестування з Правил Гольфу

Програма:
10:00 -10:15
10:15 –
10:25
10:25 –
10:50
10:50 –
11:20
11:20 –
11:45
11:45 –
12:00
12:00 –
12:25
12:25 –
12:40
12:40-12:50
12:50-13:00
13:00 –
13:50

Реєстрація.
Відкриття семінару. Вступне слово президента ВФГ Корбана О.Б.
Тренувальний процес. Темп гри.
Доповідач – Затравкін І. В.
Застосування Правил гольфу. Актуальні питання.
Доповідач – Терещенко В. С.
Визначення найближчої точки усунення впливу. Реліф.
Доповідач – Каргаполов Ф. П.
Єдина класифікація спортивних розрядів та звань. Відділення з гольфу в Національному
університеті фізичного виховання та спорту.
Доповідач - Терещук А.В.
Положення про суддів з гольфу. Раунд додаткового дня. Гандикапи ЄГА. Школа кедді.
Доповідач – Проскурка М. В.
Основні зміни в правилах гольфу з 2019 року.
Доповідач – Гороховська Д. О.
Додаткові запитання.
Перерва
Тестування з Правил Гольфу: іспит 1 та 2-го рівня. Приймаючий – Проскурка М. В.,
Терещук А.В.

Додаткова інформація:
•
•
•
•
•
•
•

Участь у семінарі – 300 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 08 липня за електронною адресою info@ukrgolf.org у вільній
формі. Також, усі бажаючі скласти іспит для отримання Суддівської категорії, повинні подати
Заявку встановленого зразку.
Місце проведення: гольф клуб «Суперіор».
Матеріали для підготовки до тестування з Правил Гольфу надаються зареєстрованим учасникам.
За результатами іспиту Першого рівня визначаються наступні суддівські кваліфікації: юний
суддя та суддя 2-ої категорії. Для отримання вищих суддівських Категорій – складається іспит
Другого рівня.
Атестованим суддям будуть запропоновані кроки до виконання нормативів 2-гої, 1-ої,
національної та міжнародної категорій.

З повагою
Всеукраїнська Федерація Гольфу

