31/01/2017

DUYURU
Türkiye Golf Federasyonu tarafından 21/03/2017-23/03/2017 tarihleri arasında Golf Aday Hakem Kursu
düzenlenecektir.
Kurs National Golf Kulübünde yapılacaktır.
Hakem adaylarında aranacak şartlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az Lise mezunu olmak,
Golf Tanımlarını ve Temel Golf Kurallarını bilmek,
18 yaşından büyük olmak,
Hakemlik yapmaya mâni bir vücut arızası bulunmamak,
Ceza Kurulları tarafından bir defada 6 ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak, mahrumiyeti
cezaları almamış olmak
7. Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü
bulunmamak.

Konaklama: Kurs süresince Sentido Zeynep Golf & SPA Resort’da aşağıda belirtilen fiyatlardan
rezervasyon yapılabilir.
Standart Kara Manzara 1 Yetişkin Konaklama = 200 TL gecelik oda fiyatı
Standart Kara Manzara 2 Yetişkin Konaklama Kişi Başı = 135 TL gecelik kişi başı fiyat
Standart Kara Manzara 3 Yetişkin Konaklama Kişi Başı = 125 TL gecelik kişi başı fiyat
Yukarıda belirtilen fiyatlar kurs katılımcıları için özel alınmış olup sadece kursa katılmaya hak
kazanan kişiler için uygulanacaktır. Kursa katılımı onaylanan katılımcıların isim listeleri otel
yetkilileri ile paylaşılacak ve bu kişiler talep ettikleri durumda bu fiyatlardan rezervasyon
yapılacaktır.
Rezervasyon için 0 (534) 590 1537’nolu telefondan Aygün Güler ile temasa geçilmelidir.
Son başvuru tarihi: 01.03.2017
Başvuru Şekli: Başvurular www.tgf-online.com adresinden online olarak yapılacaktır.

Yukarıdaki şartlara haiz adaylar kurs öncesinde ön sınava girecek olup, Golf Tanımları ve Temel Golf
Kuralları konusunda yeterli bilgiye sahip görülen adaylar kursa kabul edilecektir.
Kursa katılım azami 20 kişi ile sınırlandırılacak olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Ön Sınav
Sonuçları, İngilizce bilgisi, Eğitim Seviyesi ve Handikap durumu dikkate alınacaktır.
Temel Golf Kuralları kitapçığı ile Golf Kuralları kitabı TGF ofisinden veya www.tgf.org.tr adresinden
temin edilebilir.
Kursa katılım hakkı kazanacak adaylardan istenecek belgeler:
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
-2 adet Fotoğraf
- Adli Sicil Kaydı belgesi
NOT: 23/03/2017 tarihinde hali hazırda aday hakem olan hakemler için il hakemliğine geçiş sınavı da
düzenlenecektir.

BİLGİ İÇİN: www.tgf.org.tr veya TGF Tel No: 0212 258 07 18

