
 
 

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 
2019 TÜRKİYE KULÜPLER TAKIM ŞAMPİYONASI (ERKEKLER) 

 
 
Saha: 
Marmara Golf Kulübü - İstanbul 
   
Tarih: 
25-26.09.2019 (Çarşamba, Perşembe) 
 
Hangi Takımlar Katılabilir:  
Türkiye Golf Federasyonu tarafından tescil işlemleri yapılmış olan kulüplerin erkek takımları turnuvaya 
katılabilir. Her kulüp takımı üç kişiden oluşacaktır. Kulüpleri temsil edecek oyuncuların geçerli handikap kartı 
ve sporcu lisansı sahibi olmaları şartı aranır.  
 
Turnuvada kulüp adına yarışacak olan oyuncuların en geç 1 Mart 2019 tarihi itibari ile kulüp üyesi olması 
gerekir. 
 
Handikap Limiti:  
Yarışmaya katılacak olan oyuncuların EGA Handikaplarının son başvuru tarihi itibari ile en fazla 11,4 olması 
gerekmektedir. 
 
Kayıt:  
Kulüpler, en geç 13 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar kesin katılımcı listelerini, Türkiye Golf 
Federasyonu’na yazılı olarak bildireceklerdir. 
 
Oyun Formatı:  
Her takım 3 oyuncu ve bir kaptandan veya birisi kaptan olarak atanmış 3 oyuncudan oluşabilir. Tüm oyuncular 
günde 18 çukur olmak üzere toplam 36 çukur vuruş sayısı oyunu oynayacaklardır. 
 
Müsabaka iki kategori olarak oynanacaktır.  
 
Gross Kategori: Kazanan takım iki gün sonunda oynanan toplam 36 çukur gross skorlarına göre belirlenir. 
Takım oyuncularının her gün getirdikleri en düşük 2 gross skor değerlendirmeye alınır. İki gün sonunda 
değerlendirmeye alınan en düşük toplam skoru getiren takım, 24-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Fransa’da 
oynanacak olan Avrupa Kulüpler Kupası’na (erkekler) gitmeye hak kazanacaktır. (Men’s Club Trophy ). 
Planlanan seyahat tarihleri: 21 Ekim 2019 gidiş, 26/27 Ekim 2019 dönüş. (EGA takviminde değişiklik olması 
durumunda seyahat tarihleri revize edilebilir.) 
 
Medal Kategori: Kazanan takım iki gün sonunda oynanan toplam 36 çukur medal net skorlarına göre 
belirlenir. Takım oyuncularının her gün getirdikleri en düşük 2 medal net skor değerlendirmeye alınır. 
 
Her iki kategoride de beraberlik durumunda takım oyuncularının sayılmayan skorlar toplamı en düşük olan 
takım ön sırayı alır. Beraberlik durumu bozulmazsa her iki günün en iyi skor toplamı değerlendirilir. 
Beraberliğin devamı durumunda en iyi ikinci skorların toplamı değerlendirilir.  
  
 
 
 
 



Şampiyona, R&A Rules Limited golf kuralları, Türkiye Golf Federasyonu Golf Yarışma Yönetmeliği kuralları ve 
Yarışma Tertip Kurulunun belirleyeceği Yerel Kurallar çerçevesinde, iki gün, toplam 36 çukur vuruş sayısı 
formatında oynanacaktır. Gross kategori hesaplanırken skorlar handikapsız, medal kategoride ise handikaplı 
olarak değerlendime yapılır.  
 
 
Çıkışlar:  
Çıkışlar en geç 24.09.2019 tarihinde Türkiye Golf Federasyonu İnternet sayfasından ilan edilecektir.  
 
Konaklama ve Ulaşım: 
Müsabaka süresince sporcuların konaklama ve ulaşım masrafları kulüpler tarafından karşılanacaktır. 
 
Ödüller:  
 
Gross kategoride birinci olan takım Türkiye Kulüpler Şampiyonu olacak ve 24-26 Ekim 2019 tarihleri arasında 
Fransa’da oynanacak olan Avrupa Takımlar Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacaktır. Bu 
müsabakaya katılım için gerekli uçak biletleri ve konaklama masrafları TGF tarafından karşılanacaktır. Gross 
ve medal net kategorilerindeki takım sıralamasında kategori 1., 2., ve 3.’lerine de birer kupa verilecektir.  
 
Genel Kurallar:  
  

 Yarışma Tertip Kurulu çıkışları istediği gibi ve saatte düzenleyebilir ve yerel kurallarda değişiklik 
yapabilir. 
 

 Müsabakada oyuncuların Caddie kullanmaları yasaktır. Takım oyuncuları oyunları bittikten sonra ya 
da sahaya çıkmadan önce diğer takım arkadaşlarına caddie’lik yapabilirler. Kural ihlali durumunda, 
kuralın ihlal edildiği çukur başına 2 vuruş ceza verilir. Bir round için verilebilecek en yüksek ceza 4 
vuruştur. Kural ihlali durumu belirlendiği anda sona erdirilmelidir. İhlalin sürdürülmesi durumunda 
oyuncu diskalifiye edilir. 
 

 Yarışmacıların sahada golf arabası (buggy) kullanmaları yasaktır. Oyuncular yarışmayı yürüyerek 
oynayacaklardır, ancak elektrikli trolley kullanabilirler. Kural ihlali durumunda, kuralın ihlal edildiği 
çukur başına 2 vuruş ceza verilir. Bir round için verilebilecek en yüksek ceza 4 vuruştur. Kural ihlali 
durumu belirlendiği anda sona erdirilmelidir. İhlalin sürdürülmesi durumunda oyuncu diskalifiye 
edilir. 

 

 Tüm yarışmacılar saha içinde ve dışında golf etiketine uygun örnek davranış sergileyecekler, kılık ve 
kıyafetlerinin düzgün olmasına özen göstereceklerdir. Komite, kurallara uymayan oyuncuların 
müsabakadan çekilmelerine karar verebilir. 
 

 Türkiye Kulüpler Şampiyonası için resmi practice round (hazırlık antremanı) organizasyonu 
yapılmayacaktır. Turnuvalar öncesindeki antremanlar oyuncuların kendi sorumluluklarındadır. 

 
 
 
 
 
Yavaş Oyun Kuralları:  
 
Oyuncuların Sorumlulukları 

 Skor kartlarında her çukur için belirtilen maksimum zaman dilimlerinde çukurları tamamlamak 
tamamen oyuncuların sorumluluklarındadır.  

 Hakemler zaman kısıtlamalarına uymayan oyuncuları uyaracaktır.  

 Grubun zaman dışında kalma nedeni kayıp top aranması, veya uzun bir kural uygulaması olsa dahi;  
o Belirlenen zaman dilimlerinde oynamak ve  
o En kısa sürede kendilerine belirtilen zamanı yakalamak (gerekirse hakem yardımıyla) 

oyuncuların sorumluluğundadır. 
 



Grup belirlenen zamanın dışında kaldığı durumlarda:  

 Hakemler gruba zamanı yakalamaları için uyarı yapacaktır.  

 Eğer grup uyarıldıktan sonra iki çukur bitene kadar zamanını yakalamamış olursa veya bir çukur bitene 
kadar zamanını yakalamak için herhangi bir efor göstermezse, hakemler tarafından zaman 
tutulacaktır. 

 Eğer bir grup öndeki grubun hemen arkasında ise arkadaki grup için zaman tutulmaz. 
  

Zaman Tutma Prosedürü: 

 Bir vuruş için izin verilen maksimum sure 40 saniyedir. Aşağıdaki durumlarda ilk oynayacak oyuncu 
için ilave 10 saniye hak tanınır.  

o Par 3 çukurlarda 
o Green’e yaklaşma vuruşlarında ve 
o Pata veya chip yaparken 

 Eğer bir oyuncu topunun yanına hızlı bir şekilde yürüyorsa ve 40 saniye içinde vuruşunu yapıyorsa 
cezalandırılmaz.  

 
 
Yavaş oyun neticesinde verilecek cezalar:  

1. İhlal = Bir sonraki ihlalde ceza alacağı sözlü uyarısı. 
2. İhlal = Bir vuruş cezası  
3. İhlal = İlave iki vuruş cezası 
4. İhlal = Diskalifikasyon 

 
Oyun Komitesi :  
Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından atanır. 
 
Hakemler :  
Her yarışmadan önce Oyun Komitesi tarafından atanır. 
 
Gözlemci : 
Her yarışmadan önce Oyun Komitesi tarafından atanır. 
 


