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Гольф вперше виник в Шотландії, а потім і в Китаї (Додаток 1) і в другій
половині ХІХ ст. поширився в Європі. Багатьом вже давно відомо, що гольф – це
спортивна гра, в якій окремі учасники або команди змагаються, заганяючи
маленький м'ячик в спеціальні лунки ударами ключок, намагаючись пройти
відведену дистанцію за мінімальне число ударів, дотримуючись при цьому правил
гри (Додаток 2).
Поступово з гольфом розвивався і міні-гольф. За своєю суттю міні-гольф
аналогічний «великому» гольфу: метою гри є на кожному полі загнати м’ячик у
лунку за найменшу кількість ударів. Однак, якщо гольфіст використовує цілий
набір ключок для виконання різних по висоті та дальності ударів з різних
поверхонь, то міні-гольфіст користується всього однієї ключкою – паттером,
оскільки його гра зводиться до ударів, які «котять», на штучному покритті
майданчика. Тому міні-гольф: не знає вікових обмежень, оскільки не вимагається
спеціальна фізична підготовка, а тільки концентрація уваги, техніки виконання та
координації; видовищний і азартний, дія відбувається на обмеженому просторі,
безпосередньо на очах учасників і глядачів.
З'явившись в Америці в 1920 році, як сімейне розвага, міні-гольф поступово
перетворився у популярну гру, яка є не тільки формою відпочинку та розваги, але
й перспективною спортивною дисципліною, за якою проводяться змагання всіх
рівнів. Сьогодні міні-гольф заряджає своїм азартом мільйони людей. Мінімум
затрат, відсутність будь-яких протипоказань за віком, вагою, фізичними
можливостями.
Варто відзначити, що дана бізнес-ідея є досить перспективною в силу того,
що конкуренція в цій сфері діяльності, особливо, якщо йдеться про регіони,
практично відсутня.
Любителі такого виду спорту об'єднуються в клуби двох видів: а) приватні
(закриті), де збираються ділові люди, і б) загальнодоступні (відкриті), де можна
грати в колі родини або друзів.
Гольф-клуби дуже популярні у великих містах, де є відповідні можливості
для розвитку цього бізнесу. Наприклад, у Києві діє великий гольф клуб
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«Гольфстрім», де в 2013 р. проходив відкритий чемпіонат з гольфу серед клубних
команд України «Ukrainian Open Amateur Team Championship 2013» та за участю
команд з-за кордону. У маленьких містах подібного немає, так як вкладення
капіталу в новий напрям спорту або розвагу – це найчастіше пропозиція, яка не
зустрічає належного розуміння. Що стосується міні-гольфу, то в Україні
розвинений бізнес з продажу доріжок для міні-гольфу (зручних і компактних, що
дозволяють провести гру навіть в офісі).
Планувати проект по створенню гольф-клубу в маленькому місті дещо
проблематично, так як гольф і міні-гольф відрізняються не тільки візуально
(Додаток 3). Основні відмінності носять організаційний характер:
1) не завжди легко знайти поле великого розміру (до 90 га);
2) для створення спеціального спортивного газону необхідно забезпечити
постачання води до клубу (або побудувати клуб біля водойми), оскільки
знадобиться щоденний полив особливої трави і облаштування ландшафту;
3) оскільки гра залежить від погодних умов, бізнес складно буде побудувати
на цілорічної основі.
Однак міні-гольф клуб однозначно має і ряд важливих переваг:
1) незвичайний і прекрасний спосіб відпочити на відкритому повітрі (часто
поблизу міста);
2) цікава інтелектуальна гра, яка так само вважається видом спорту.
Гольф-клуб в місті –проект, який потребує досить значних витрат та має свої
нюанси й тонкощі. Але, як відомо, у всьому є альтернатива. Міні-гольф клуб – це
спрощена версія гольф клубу. Гра може проходити як в приміщенні, так і за його
межами. Щоб створити перспективну і прибуткову справу, необхідно визначити,
що для цього буде потрібно.
Для створення міні-гольф клуб в приміщенні необхідно:


Ігрове поле (класичне поле для міні-гольфу – поле з 9-ма лунками; на

одну лунку відводиться близько 20 кв. метрів – для будівництва повноцінного
поля необхідно близько 500 кв. метрів);
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Листи ДСП, які обов'язково мають бути оброблені спеціальними

вологовідштовхувальними засобами;


Ковролін зеленого кольору;



Інвентар для гри: паттери (вид ігрових ключок) – 15-20 штук; м'ячі –

від 50 штук; спеціальний одяг, а також взуття – від 15 комплектів; картки для
фіксування результатів гри – від 15 штук;


Ігрові доріжки;



Матеріали для створення відповідного дизайну (прикрашання)

приміщення.
Мета створення міні гольф-клубу в Полтаві – урізноманітнити розважальну
індустрію міста та популяризувати гольф як вид спорту, а також як інтелектуальну
гру. Унікальність проекту полягає в тому, що це перший в Україні і в Полтаві мінігольф клуб, де гра може проходити як в будівлі, так і за її межами.
Відкриття міні гольф клубу в Полтаві – незвичайна подія для міста,
переобтяженого одноманітними видами розваг. Гольф як гра не схожий на більярд
чи боулінг. Створення подібного клубу принесе Полтаві додатковий прибуток,
зможе залучити потенційних інвесторів, партнерів (наприклад, в особі спортивних
організацій), розширить горизонти розважальної індустрії міста, а також
розповість про Полтаву, як про місто, де буде знаходитися перший в Україні
професійний міні-гольф клуб. Полтавцям у свою чергу це принесе додаткові
робочі місця та інші можливості.
Відомо, що міні-гольф позитивно впливає на нервову систему, допомагає
людині

навчитися

зосереджуватися,

концентруватися,

відволікатися

від

навколишнього світу і розслаблятися. Позитивний вплив міні-гольф чинить на зір
(за рахунок концентрації уваги на білій кульці, яка лежить на темно-зеленій
поверхні спеціального штучного покриття), тренує м'язи очей, заспокоює і
утихомирює. Міні-гольф добре впливає на реабілітаційний процес після
перенесених хвороб (зокрема, неврологічних) і за умови активного просування та
розвитку може бути включений в комплекс заходів щодо реабілітації після травм,
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інсультів і стресів.
РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
В Україні гольф вперше з'явився в 1913 році: перше поле перебувало в
с. Леонтьєво Житомирській області – родовому маєтку князів МуравьєвихАпостолів, куди князь спеціально запрошував майстрів з Шотландії. Пізніше це
поле було передано для вирощування картоплі.
Українська Федерація гольфу існує з 1992 року і була заснована ще тодішнім
міністром охорони здоров'я. З 1997 року діє Федерація гольфу і міні-гольфу в
Україні, яка іменує себе «єдиною офіційною і легітимною організацією, яка
займається розвитком і популяризацією цих видів спорту по всій Україні». З 2004
року Федерація стала офіційним членом Всесвітньої асоціації міні-гольфу.
Сьогодні гольф-клуби відкриті в Харкові, Києві, Ялті, Одесі, Запоріжжі
(таблиця 1). Однак міні-гольф клубів в Україні на сьогоднішній день немає.
Таблиця 1
Діяльність гольф-клубів в Україні
Назва і місце розташування
Ціна за послуги
гольф-клубу
Курорт «Воеводино», Карпати
40 грн/година (одна доріжка)
Дитячий – 30 грн (1 гра – 3
Комплекс розваг і відпочинку «Родео
попадання)
Парк», пгт. Коблево, Ніколаєвська
Дорослий – 50 грн (1 гра – 5
область
попадань)
Готельно-оздоровчий комплекс
н/д
«ForestParkResort», м. Донецьк
Тренувальний центр «Ялта-гольф»,
50 грн/година з людини
Крим
Одеський міський гольф-клуб
н/д
«Фольксваген Гольф клуб Україна» ,
м. Київ

н/д

Суперіор гольф клуб (Superior Golf
Club), м.Харків

н/д

Дані таблиці підтверджують, що в Україні немає чинного міні-гольф клубу.
Існуючі клуби в середньому мають не більше 18 робочих лунок.
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Перед тим як відкривати якийсь новий бізнес в місті, потрібно ретельно
дослідити ділове середовище.
Полтава – це місто, площа якого становить 112,52 км² з чисельністю
населення станом на 1 березня 2015 р. 287,6 тис чол. Індустрія розваг в
місті пропонує:


11 торгових центрів;



3 боулінг клуба;



1 каток;



5 більярдних клубів;



1 роллердром;



2 кінотеатра.

У наш час великим попитом користуються два клуби, які активно відвідує
молодь: «Versal Hall» і «Villa Krokodilla». Якщо в першому клубі проходять щодня
тематичні вечірки, то в іншому часто можна відвідати концерт рок груп. Інших
можливостей урізноманітнити своє дозвілля, які б якісно відрізнялися від
перерахованих вище, немає. Тому проект по створенню міні-гольф клубу в
Полтаві – це унікальна і варта уваги пропозиція. Основними перевагами такого
клубу є:
1) необмежена цільова аудиторія: від дітей молодшого шкільного віку до
літніх людей;
2) гра абсолютно для всіх класів суспільства;
3) бізнес для будь-якого часу року;
4) порівняно невисокі витрати при хороших перспективах отримати
прибуток;
5) можливість отримати додатковий дохід (не тільки від гри на доріжках, а й
від проведення турнірів і школи гольфістів);
6) робочі місця та цікаві можливості кар'єрного росту для молоді.
Важливо відзначити, що відкриття міні-гольф клубу в м. Полтава багато в
чому орієнтоване на те, щоб надати молодим, талановитим, креативним і
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амбітним – студентам і випускникам місцевих ВНЗ – перше робоче місце, в тому
числі і місце практики за спеціальністю: офіціанта , касира, бармена, аніматора.
Для відвідувачів різних вікових категорій також багато можливостей.
Наприклад, діти зможуть долучитися до нового виду спорту, навчаться грати в
гольф з цікавими перешкодами. Для них буде створена школа гольфістів і
можливість брати індивідуальні уроки. Це гра для дуже активних і допитливих:
вона допомагає розвивати моторику і мислення. Для молодих і перспективних
міні-гольф клуб відкриє можливості професійної реалізації. На прикладі його
розвитку можна переконатися, що відкриття свого маленького бізнесу вимагає
чималих зусиль, але приносить ні з чим не порівнянні результати. Для сімей – це
можливість провести активний відпочинок всім разом, оскільки міні-гольф – це
командна гра, яка об'єднує. Для найменших в міні-гольф клубі буде працювати
активний і уважний аніматор, який приділить увагу дитині, поки батьки грають у
гольф. Двері міні-гольф клубу завжди відкриті для літніх людей, яким ця гра дасть
можливість відчути себе знову молодими й бадьорими. Знайти що-небудь подібне
або більш цікаве для цієї категорії населення в м. Полтава неможливо.
Ідея перспективна, оскільки конкуренція в даній сфері мінімальна, а
капіталовкладення в цей бізнес окупаються максимум за півроку, що буде
підтверджено в наступних розділах.
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РОЗДІЛ 2. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
Багато хто помилково вважає, ніби міні-гольф – скорочена версія класичного
великого гольфу. Це зовсім не так, оскільки їх об'єднують лише знаряддя гри і
присутність лунок. Атмосфера гри – зовсім інша, чим, власне, і пояснюється така
популярність міні-гольфу в наші дні.
Головна відмінність полягає у відсутності необхідності готувати для гри
великі площі (території). Крім того, міні-гольф не так залежить від погодних умов,
оскільки його можна організувати в закритому приміщенні. Гравцеві, який буде
заганяти м'яч у лунку, вже не потрібно великої сили удару, так як в міні-гольфі
більш важлива точність, що робить цю гру доступною не тільки для фізично
підготовлених спортсменів, а й для літніх людей і дітей. Під грою мається на увазі
активний відпочинок, що стає серед місцевих жителів дуже популярним.
Ще одна важлива перевага полягає в тому, що гравцеві не потрібно при
виборі ключки довго вивчати деталі: в міні гольфі використовується тільки один її
різновид, який відрізняється малою масою і простою Г-подібною формою. На
відміну від основного знарядь, м'ячі для міні гольфу застосовуються різні по масі
(22-80 г) і розміром (37-43 мм). Однак проблем при ідентифікації різних м'ячів
бути не повинно, тому що різні за параметрами ігрові снаряди відрізняються
власними характерними відтінками.
Якщо реалізовувати цей проект в місті Полтава, то він буде мати такі
конкурентні переваги:
 Перший в Полтаві клуб такого роду;
 Немає обмежень для потенційних відвідувачів (у віці, вазі, попередньої
підготовки та ін.);
 Гра проходить як в приміщенні, так і за його межами;
 Міні-гольф – це одночасно і вид спорту і розвага;
 Добре впливає на ранній фізичний розвиток дітей, через моторику рук;
 Можливість відпочити всією сім'єю, в т.ч. залишивши дітей з аніматорами;
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 Інтелектуальна гра;
 Можливість змінити обстановку і розслабитися в кінці складного робочого
дня;
 Можливість створити нові робочі місця, в т.ч. для молоді та студентів;
 Залучення інвесторів і партнерів;
 Перспектива відкриття першої в Полтаві і єдиної в Україні Школи
гольфістів, в т.ч. міні-гольфістів і розвивати / популяризувати цей вид
спорту на місцевому рівні;
 Доступні ціни та гнучка (клубна) система знижок;
 Можливість організації закритих заходів (для ділових зустрічей або днів
народження), а також тематичних свят, фотосесій.
Міні-гольф клуб буде створюватися як окремий світ. Кожен для себе сам
вибиратиме вподобаний напрямок: спорт чи розвага. У команді організаторів
зміцнилася впевненість у тому, що в гольф клуб будуть приходити відвідувачі і що
їм там буде дуже цікаво. Населення Полтави неабияк втомилося від
одноманітності в розважальної індустрії: дискотеки, пивні бари, нічні клуби за
великим рахунком пропонують одне і те ж: танці, велика кількість алкоголю,
відсутність спілкування. Міні-гольф клуб надасть можливість відпочити на якісно
новому рівні.
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РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВИЙ І ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

Перед тим, як приступити до практичного втілення ідеї, необхідно створити
виробничий план, в якому будуть розкриті такі його аспекти:
 місце розташування і причини його вибору;
 матеріали для ремонту;
 штат співробітників;
 послуги, які будуть пропонуватися клієнтам;
 ціни та їх обґрунтування;
 основні і другорядні джерела доходів.
1. Місце розташування і причини його вибору
В якості місця для розміщення міні-гольф клубу було вибрано нежитлове
приміщення, призначене для ведення комерційної діяльності за адресою
вул. Котляревського, 1 (Додаток 6) загальною площею 600 м2. Орендна плата
становить 65 грн / м2 (з урахуванням того, що в середньому по місту ця вартість
коливається в межах 90 грн / м 2). Обраний об'єкт – приміщення в офісній будівлі,
розташоване на 1-му поверсі і обладнане у відповідності з основними вимогами
до такої послуги, як гра в міні-гольф (в т.ч. асфальтований під'їзд, охорона,
електрика, водопровід, санвузол, автономне опалення та ін.). Поруч розташовані
зупинка громадського транспорту, супермаркет, їдальня, кафе, ресторан, банкомат,
відділення банку. Вулиця проходить в центрі міста, де найчастіше городяни
проводять своє дозвілля.
В якості альтернативи були розглянуті також такі варіанти:
1. Приміщення по вул. Фрунзе, 57 площею – 605 м2 і вартістю 118 грн / м2.
Окремо розташована двоповерхова будівля. Фасад – перша лінія. У приміщенні
хороший ремонт, індивідуальне опалення, кондиціонування, парковка для авто.
Центральна вулиця міста. З урахуванням вартості оренди і необхідності
додаткових капіталовкладень пропозиція є порівняно дорогою.
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2. Частина Кадетського корпусу, що дозволяє отримати такі переваги:
розташування в центрі міста, близьке розташування великих ВНЗ, затишне і
привабливе місце для сімейного відпочинку. Якщо використовувати Кадетський
корпус, то це приверне значну увагу до клубу з боку людей. Багато полтавчан
обурені тим, що українська держава допустила, щоб в будівлі, яка є архітектурною
пам'яткою, були вибиті вікна, розмальовані стіни.
3. Колишнє складське приміщення за адресою вул. Половка, 78. Приміщення
площею від 240 до 3000 м2 з наявністю адміністративних кабінетів і
автомобільної стоянки і орендною платою 10 грн / м2.
2. Матеріали для ремонту
Як було зазначено вище, головне в міні- гольф клубі – це поле, площа якого
складе 600 м2. Крім того, будуть підготовлені стіни та інші поверхні підлоги для
організації діяльності інших зон. На обраній виробничій базі існує вже санвузол,
електрика, проведена вода. Приміщення знаходиться в хорошому стані, тому буде
потрібний тільки косметичний ремонт. В середньому по Україні ремонт одного
квадратного метра площі коштує до 100 грн, відповідно на ремонт на старті буде
витрачено близько 65 тис. грн. Матеріали для обладнання міні-гольф клубу будуть
закуплені в ТОВ «Мінігольф»:
 1 міні-гольф майданчик (9 різних доріжок, 18 паттеров, 30 м'ячів, 9
прапорців, +1000 карток для рахунку і стенд для паттеров) – 5000 грн.
 1 міні гольф майданчик «Crazy» (9 різних доріжок, 18 паттеров, 30
м'ячів, 9 прапорців, +1000 карток для рахунку і стенд для паттеров) – 5000 грн.
 Один професійний переносний набір (13 елементів перешкод з 9
лунками; 2 паттера; 4 м'яча для гольфу; 1 блокнот на 50 аркушів з турнірною
таблицею) – 7950 грн. (Додаток 7).
Для косметичного ремонту будуть потрібні аксесуари для клубу, витрати на
які складуть 5000 гривень.
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3. Штат співробітників
У таблиці 2 наведено персонал міні-гольф клубу та його заробітна плата.
Таблиця 2
Персонал Міні-гольф клубу
Робоче місце

Кіькість людей

Інструктор

4

Гардеробниця

1

Бармен

1

Офіціант

1

Продавець у лавці

1

Аніматор

1

Промоутер

1

Прибиральниця

1

Адміністратор

1

Фінансовий директор

1

Обов'язки та
примітки
Навчання грі,
забезпечення порядку
на доріжках, приватні
уроки для дітей і
дорослих
Прийом і зберігання
верхнього одягу та
особистих речей
(сезонна робота)
Приготування кави,
чаю, безалкогольних
напоїв, продаж легких
фасованих закусок.
Обслуговування
клієнтів бару
Продаж продукції
міні-магазину,
презентація клубу і
обладнання
Гра з дітьми
Реклама клуба, пошук
спонсорів і партнерів.
Прибирання клубу і
приналежних до
нього приміщень
Контакти з
відвідувачами,
прийом оплати за
послуги, управління
потоком клієнтів на
різних доріжках
Управління клубом,
ведення
бухгалтерського
обліку, фінансове
планування і
менеджмент.

4. Послуги міні-гольф клубу

Заробітна плата (за
місяць)
4 000 гривень * 4
людини = 16 000
гривень

800 гривень

1100 гривень

1200 гривень
800 гривень (ставка) +
преміальні залежно
від активності
продажів
1000 гривень
1700 гривень
1 000 гривень

2 000 гривень

3 000 гривень
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У таблиці 3 зазначено перелік послуг, які будуть представлені до уваги
відвідувачів клубу.
Таблиця 3
Послуги Міні-гольф клубу
Послуги
Ціна
Гра в міні-гольф. 3 доріжки, 2 чол. \ гра
200 гривень \ гра
Шкарпетки
6 гривень
Іменна футболка
100 гривень
Друк на футболку (якщо прийшов зі до 150 гривень
своєю)
Міні-бар
Кава – до 25 гривень; тістечка – до 30
гривень; сік, вода, фреші – до 40 гривень;
чай – до 26 гривень
Іменна клюшка
160 гривень
Товари в міні-лавці
Середня ціна – до 300 гривень
Оренда приміщення для ділової зустрічі з від 25 000 гривень
можливістю провести гру
Організація гри на виїзді (під відкритим від 20 000 гривень
небом)
Відео-, фотозйомка
в середньому 4 000 гривень
День нарождення
від 15 000 гривень
Індивідуальні уроки для дорослих (1-2 чол. 300 гривень \ година
одночасно)
Індивідуальні уроки для дітей (1-2 чол. 200 гривень \ година
одночасно)
Послуги аніматора
20 гривень\ година
Участь у турнірі
Внесок 1000 гривень
Гольф-школа
500 гривень на місяць

5. Ціни та їх обґрунтування
Ціни, вказані в переліку послуг, можуть змінюватися в залежності від
ситуації в країні та рівня добробуту місцевого населення. Аналіз індустрії розваги
в м. Полтава підтверджує те, що встановлені для міні-гольф клубу ціни
відповідають рівню життя в місті. Наприклад, в боулінг-клубі «Турбіна» ціна за 1
годину становить від 75 до 125 гривень залежно від часу відвідування; вартість
гри в більярд – 33-60 гривень \ год. Для порівняння, вартість гри в міні-гольф
становить 200 гривень (3 будь-яких доріжок, максимальна кількість гравців – 2
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особи) без обмеження часу. Ціни на послуги міні-бару – трохи вище середніх по
місту, оскільки включають витрати на заробітну плату і комунальні послуги.
Основні і додаткові джерела доходу міні-гольф-клубу:
1. Основні:


гра в гольф;



міні-бар;



продаж товарів в міні-магазині;



послуга організації гри під відкритим небом;



послуги інструктора;



школа гольфістов.

2. Додаткові:


організація закритих ділових зустрічей;



організація і проведение днів народжень;



фото-, відеозйомка на території миіні-гольф клубу;



організація турнірів по міні-гольфу.

У таблицях 4 і 5 представлений фінансовий план роботи клубу протягом
перших 6-ти місяців його функціонування.
Таблиця 4
План доходів
1 місяць
-55 556
2 місяць
62 364
3 місяць
61 689
4 місяць
66 689
5 місяць
33 564
6 місяць
43 939
Разом
212 688
Термін окупності проекту 6-7 місяців

Таблиця 5
Доходи і витрати клубу перші 6 місяців його роботи
Витрати
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Оренда

Одиниця
вимірюванн
я
гривня

Матеріали для ремонту

гривня

Стаття витрат

1 місяць

2 місяць

3 місяць

4 місяць

5 місяць

6 місяць

39 000

39 000

39 000

39 000

39 000

39 000

526
1850,1
2960

526
1850,1
2960

526
1850,1
2960

526
1850,1
2960

526
1850,1
2960

4000

1000

1000

1000

1000

23 800
2 500

24 600
1000

24 600
1000

24 600
2500

24 600
2500

65 000

Холодна вода
Гаряча вода
Електроенергія
Ключки для дітей

гривня
гривня
гривня
гривня

526
1850,1
2960
240

Набори доріжок для гольфа

гривня

21180

Два туалету і дві раковини
Матеріали для ремонту мінімагазина і міні-бара
Обладнання для організації
торгівлі в кафе
Обладнання для організації
торгівлі в міні-магазині
Аксесуари для гри в мінігольф
Взуття
Витрати на реєстрацію ЧП
Налоги 3 група, 4% і Єдиний
Соціальний Внесок
Заробітна платня
Реклама
Всього

гривня

12 000

гривня

10 000

гривня

12 000

гривня

6 000

гривня

5 000

гривня
гривня

10 000
0

гривня
гривня
гривня

23 800
2 500

гривня

212 056

одиниця
вимірюванн
я
гривня
гривня
гривня
гривня
гривня
гривня
гривня
гривня
гривня

1 місяць
90 000
3500
5 000
7 000
13 000
5 000
15 000
18 000

74 636

70 936

70 936

72 436

72 436

Доходи
Стаття доходів
Гра в гольф
Шкарпетки
Міні-бар
Індивідуальні уроки
Товари в міні-магазині
Аніматори
Гольф-школа
Розважальні заходи
ВСЬОГО

2 місяць
3 місяць
4 місяць 5 місяць
6 місяць
80 000
70 000
70 000
40 000
50 000
3 000
2625
2625
1500
1875
6 000
5 000
4 000
3 500
3 500
8 000
7 000
7 000
6 000
6 000
15 000
10 000
9 000
5 000
7 000
3 000
5 000
5 000
5 000
3 000
12 000
15 000
20 000
25 000
25 000
10 000
18 000
20 000
20 000
20 000
156 500
137 000
132 625
137 625
106 000
116 375

Висновки
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Гольф – всесвітньо відома гра і одночасно вид спорту. З наш час люди
активно цікавляться цією грою, об'єднуються і створюють клуби.
Щоб організувати гольф-клуб необхідна територія (до 62 га), спеціально
вирощена

трава,

щоденний

полив

газону,

спеціально

підготовлений

і

облаштований ландшафт. Для організації роботи міні-гольф клубу достатньо до
700 м2 площі, покриття та цікавих доріжок. Міні-гольф клуб –- бізнес, який можна
вести цілий рік, в приміщенні і під відкритим небом. В Україні існує кілька гольфклубів, але немає жодного міні-гольф клубу.
Проект створення міні-гольф клубу в м. Полтава новий і унікальний. Його
двері будуть відкриті для всіх: від найменших школярів до людей похилого віку.
Окрім іншого, міні-гольф клуб буде хорошим першим робочим місцем для
місцевої молоді.
Клуб планується розташувати в центрі міста в будинку для офісних
приміщень за адресою вул. Котляревського, 1. Ціни в міні-гольф клубі знаходяться
на рівні вище середнього, але при цьому є доступними для більшості відвідувачів
розважальних закладів міста.
Фінансовим планом передбачається окупити проект в перші 6-7 місяців його
роботи, проте політичні та економічні фактори, що впливають на життя громадян
нашої країни значною мірою можуть вплинути на перспективи подальшого
розвитку проекту.

ДОДАТКИ
Додаток 1
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Гра гольф в Китаї у 8-14 століттях.

Додаток 2
Правила гри у міні-гольф:
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 Мета гри в міні-гольф - потрапити з місця першого удару у лунку, зробивши
при цьому якомога менше ударів. Якщо число ударів на лунці досягає 6,
додається один удар до 7, і гра на лунці вважається завершеною. Гравці
переходять на іншу доріжку для міні-гольфу.
 Гравець зобов'язаний завершити гру на кожній доріжці тим же м'ячем, яким
він її почав.
 М'яч, який в процесі гри, на думку судді, пошкоджений настільки, що не
може бути використаний для завершення гри на доріжці, або який
загублений на доріжці і не знайдений протягом 5 хвилин, може бути
замінений на інший м'яч. Наступний удар наноситься з місця, на якому
востаннє перебував у стані спокою пошкоджений або загублений м'яч.
 М'яч, що знаходиться в грі, може переміщатися тільки ударами ключки.
Удар по м'ячу може наноситися тільки тоді, коли м'яч знаходиться в стані
спокою, а торкання м'яча ключкою допустимо тільки в момент удару.
 У процесі підготовки до удару м'яч може встановлюватися на поверхню
гравцем або тренером, рукою або ключкою. Установка м'яча в межах ігрової
площі дозволена тільки рукою. М'яч має бути видно в будь-який момент.
 Безпосередньо перед ударом ключку слід тримати двома руками.
 Удар вважається виконаним, коли гравець, що знаходиться в стані
готовності до удару, призводить ключку в контакт з м'ячем, тим самим
приводячи його в рух.
 Коли гравець підходить до м'яча, всі інші повинні знаходитися на відстані
від гравця і доріжки. По можливості слід дотримуватися дистанції не менше
1 метра.

Додаток 3
Візуальна різниця гольфу та міні-гольфа
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Це гольф игра

Це міні-гольф гра
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Додаток 4
Емблема міні-гольф клубу

Слоган міні-гольф клубу
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Додаток 5
Основна термінологія гри у міні-гольф
 Доріжка для міні-гольфа – майданчик зі штучним покриттям, призначений
для гри в міні-гольф.
 Червона (обмежувальна) лінія – лінія, що обмежує ігрову площу з боку ти.
При її наявності м'яч вважається введеним в гру після перетину цієї лінії.
 Лунка – круглий отвір на ігровій поверхні, що є, за винятком деяких
модульних доріжок, метою гри.
 Міні-гольф –

спортивна

гра

з

м'ячем

і

ключкою,

правила

якої

регламентуються цим документом.
 Неігрове положення м’яча – положення м'яча на ігровий площі, з якого,
згідно з правилами, він може бути переміщений.
 Поле для міні-гольфа – спортивна споруда, що включає кілька доріжок для
міні-гольфу.
 Перешкода – спеціальна конструкція на доріжці для міні-гольфу, через яку
або з якої повинен пройти м'яч в процесі руху з ти в лунку.
 Рахункова картка — документ певного формату, в якій здійснюється запис
рахунків в процесі гри.
 Ти – виділена кольором або яким-небудь іншим способом частина поверхні
доріжки, на яку встановлюється м'яч перед початком гри.
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Додаток 6
Приміщення,
які після ремонту можуть бути придатними для організації гри у міні-гольф

Додаток 7
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Приклади доріжок для міні-гольфу

