TGF
2017 TÜRKİYE YEREL YILDIZLAR TURU
Düzenleme ve Yarışma Talimatı
Amaç:
Bu talimatın amacı, 8-18 yaş aralığındaki gençlerimizin birlikte oynayarak turnuva atmosferine
alışmaları ve golf becerilerinin gelişmesi için düzenlenecek 2017 Türkiye Yerel Yıldızlar Turu’nda
uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam:
2017 yılı içinde İstanbul ve Antalya olmak üzere iki bölgede düzenlenecek Türkiye Yerel Yıldızlar Turu
yarışmalarını kapsar.
Dayanak:
01 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü’ nün
38. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tur Bölgeleri:
1. Bölge: Kuzey Bölgesi
Kulüpler: İstanbul, Samsun, Ardahan, Ağrı, Erzurum illeri golf kulüpleri
2. Bölge: Güney Bölgesi
Kulüpler: Antalya, Aydın, Ankara ve Muğla illeri golf kulüpleri
Not: TGF gerekli gördüğü durumlarda golf kulüplerinin katılacağı bölgelerde değişiklik yapabilir.
Turnuva Sayısı ve Tarihleri:
En geç 31 Ağustos 2017 tarihine kadar her bölgede 5 Ayak olarak düzenlenecek ve her ayak 2 round
olarak oynanacaktır. Tespit edilen tarihler Türkiye Golf Federasyonu internet sayfası üzerinden
duyurulacaktır.
Kimler Katılabilir:
2017 Yerel Yıldızlar Turu yarışmalarına, federasyonumuza üye olan yukarıda belirtilen bölgelerdeki
golf kulüplerinin geçerli sporcu lisansı ve handikap kartı sahibi, 1999-2009 doğumlu tüm genç
oyuncular katılabilir.
2017 Yerel Yıldızlar Turu turnuvalarında oynamak isteyen oyuncuların isimlerinin, oynanacak
ayaktan en geç 15 gün öncesinde Türkiye Golf Federasyonu’na yazılı olarak bildirilmesi
gerekmektedir.

Kategoriler ve Oyun Formatı :
 Minikler ve Küçükler (8-13 yaş)
2004-2009 doğumlular akademi sahasında, kızlar ve erkekler karışık olarak toplam 6 ayak
oynayacaklardır. Her ayak tek gün ve 9 çukur oynanacaktır. Katılım için handikap sınırlaması 45’dir.
Bu kategori yarışmaları vuruş sayısı oyunu, tam handikap formatında oynanacak ve Stableford puan
sistemi uygulanacaktır. Minikler kategorisi katılımcı sayısına göre komite kararı ile alt kategorilere
bölünebilir.
Eğer komite alt kategoriler oluşturulmasına karar verirse, alt kategoriler için handikap sınırları
turnuvaya katılacak oyuncu sayılarına göre belirlenecektir ve ilk oynanacak yerel Tur ayağından önce
duyurulacaktır.
 Yıldızlar ve Gençler (14-18 yaş)
1999-2003 doğumlular, handikaplı olarak, erkekler sarı tee’lerden, kızlar ise kırmızı tee’lerden olmak
üzere 2 gün, günde 18 çukur büyük saha oynayacaklardır. Bu kategori yarışmaları vuruş sayısı oyunu,
tam handikap formatında oynanacaktır. Kategoriler oyuncu sayılarına göre belirlenecek ve A
kategorileri Medal net, B kategorileri ise Stableford puan sistemi ile oynayacaklardır. Yıldızlar ve
küçükler kategorilerinde katılmak için handikap sınırı hem kızlar hem de erkeklerde 36 olarak
uygulanacaktır.
Not 1: Doğum tarihi itibarı ile Minikler kategorisi içinde yer alan oyunculardan isteyenler, oyun
seviyeleri yeterli olmaları durumunda üst kategorilerde yarışabilirler. Kategori değiştirme
talepleri en geç 1. Ayak sonunda yapılabilir. Kategori değiştiren oyuncuların sadece en son
geçtikleri kategoride oynadıkları yarışmalar dikkate alınacaktır.
Not 2: Bütün kategorilerde, yarışmalara başvuru adetinin, saha kapasitesinin üzerinde olması
durumunda, katılım için handikap ve kontenjan sınırlaması yapılabilir.
Not 3: Türkiye Golf Federasyonu, mevcut kategorilerdeki oyuncu sayılarını değerlendirip,
gerekli gördüğü takdirde kategoriyi kendi içinde alt kategorilere bölebilir.
Not 4: Oyuncuların mücadele edecekleri kategoriler, yerel turların başlangıç tarihindeki
handikaplarına göre belirlenecektir. Turnuvalar ilerledikçe oyuncunun handikapı bir başka
kategorinin sınırlarına geçecek şekilde değişse bile, yerel turlar sonuçlanana kadar oyuncular
ilk ayakta oynadıkları kategoride değerlendirilecektir. Yıldızlar Şampiyonası’nda oynamaya hak
kazanan oyuncuların güncel handikaplar göz önünde bulundurulacak ve Şampiyona
kategorileri Şampiyona tarihindeki güncel handikaplara göre yeniden belirlenecektir.
Genel Kurallar
 Oyun Komitesi çıkışları istediği gibi ve saatte düzenleyebilir ve genel kurallarda değişiklik
yapabilir.
 Turnuva akışının sağlıklı yürütülebilmesi açısından, oyun seviyesinin turnuva şartlarına uygun
olmadığı tespit edilen oyuncuların yarışmalara devam edip etmemesine Oyun Komitesi karar
verir.
 2017 TGF Yerel Yıldızlar ve Gençler Turu turnuvalarında tüm kategorilerde Caddie kullanılması
yasaktır. 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. 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.
 Yerel Yıldızlar Turu turnuvalarında resmi hazırlık antrenman (practice round) organizasyonu
yapılmayacaktır. Turnuvalar öncesindeki antrenmanlar oyuncuların kendi sorumluluklarındadır.
Puanlama ve Ödül Sistemi
Minikler kategorileri
Bu kategorilerdeki sporcular Stableford sistemi ile yarışacaklardır. Oynanan her ayak sonunda en
yüksek puanı yapan ilk 3 sporcuya madalya verilecektir.
Yıldız ve Gençler
Erkekler A ve Bayanlar A kategorileri:
Bu kategoride mücadele eden sporcular Medal Net sistemi ile yarışacaklardır. Oynanan her ayak
sonunda iki gün toplam skoruna göre ilk üç sırayı paylaşan sporculara madalya verilecektir.
Erkekler ve Bayanlar B kategorileri:
Bu kategorilerde mücadele eden sporcular Stableford sistemi ile yarışacaklardır. Oynanan her ayak
sonunda, iki gün toplam stableford puanı en yüksek olan 3 sporcuya madalya verilecektir.
Genel Klasman:
Her kategori bazında, kendi içinde oynanan tüm ayakların değerlendirildiği ve sporcuların başarı
derecelerinin sıralandığı bir genel klasman listesi oluşturulacak ve bu genel klasman sırlaması ve
kontenjan kriterleri göz önünde bulundurularak “2017 TGF Yıldızlar Şampiyonası’nda” oynamaya
hak kazanan sporcular belirlenecektir.
Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde mücadele eden sporcuların genel klasmanda sıralamaya
girebilmeleri için toplam oynanacak 5 müsabakanın en az 3’ünde oynamış olmaları gerekmektedir.
3 ayaktan fazla oynayan sporcular için değerlendirme yapılırken en iyi oynadıkları 3 ayak skoru
değerlendirilecektir.
Minikler kategorisinde ise toplam oynayacakları 6 adet 9 çukur skorundan en iyi 4 tanesi göz önüne
alınarak Genel Klasman sıralaması yapılacaktır.

