TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU
TGF YILDIZLAR ŞAMPİYONASI 2018
Düzenleme ve Yarışma Talimatı
Saha:
1. Ayak: Yıldız ve Gençler: Marmara Golf Kulübü – İstanbul
Akademi Saha: Marmara Akademi- İstanbul
2. Ayak: Gloria Golf Kulübü – Antalya
Akademi Saha: Gloria Akademi- Antalya
Tarih:
1. Ayak: 29 Ağustos 2018 Çarşamba
2. Ayak: 5 Eylül 2018 Çarşamba
Kimler Katılabilir:
Geçerli handikap kartı ve sporcu lisansı sahibi erkek ve bayan oyunculardan, aynı yıl içindeki
Antalya, İstanbul ve Samsun bölgelerinde düzenlenen Yerel Yıldızlar Turu’nda mücadele etmiş ve
yapılan değerlendirme sonucunda topladıkları puanları, handikap ve kontenjan kriterlerine göre
belirlenmiş oyuncular katılabilir. Toplam katılımcı sayısı 170 sporcu ile sınırlandırılmıştır.
Kayıt:
Yerel Yıldızlar Turu’nun tamamlanmasının ardından TGF tarafından belirlenmiş olan Türkiye
Yıldızlar Şampiyonasına katılabilecek oyuncuların katılım teyitlerini en geç 17.08.2018 tarihine
kadar TGF’ye yazılı olarak bildirilecektir.
Oyun Formatı ve Kategoriler:
Şampiyona, R&A Rules Limited golf kuralları, Türkiye Golf Federasyonu Golf Yarışma Yönetmeliği
kuralları ve Yarışma Tertip Kurulunun belirleyeceği Yerel Kurallar çerçevesinde, iki gün, olarak
oynanacaktır.
Minikler (8-13 yaş)
2005-2010 doğumlular akademi sahasında, handikaplı olarak erkekler sarı tee'lerden, kızlar ise
kırmızı tee'lerden 9 çukur oynayacaklardır. Bu kategori yarışmalarında, tam handikap Stableford
puan sistemi uygulanacaktır. Minikler kategorisi katılımcı sayısına göre Erkekler A, Erkekler B ve
Bayanlar A, Bayanlar B olmak üzere 4 alt kategoride oynanacaktır. Kategoriler için handikap
sınırları turnuvaya katılacak oyuncu sayılarına göre belirlenecektir.
Yıldızlar ve Gençler (14-18 yaş)
2000-2004 doğumlular büyük sahada, handikaplı olarak, erkekler sarı tee'lerden, kızlar ise kırmızı
tee'lerden 18 çukur oynayacaklardır. Bu kategori oyuncuları kendi içinde Erkekler A, Erkekler B ve
Bayanlar A, Bayanlar B olmak üzere 4 alt kategoriye ayrılacaktır. Erkekler A ve Bayanlar A
kategorilerinde Medal Net, Erkekler B ve Bayanlar B kategorilerinde ise Stableford skor sistemi
uygulanacaktır.
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Ödüller:
İki ayak toplamındaki stableford puanları ve net skorlara göre, kızlar ve erkekler kategorilerinin ilk
üç sırasını paylaşan gençlerimize kupa verilecektir. Ayrıca şampiyona sahasında oynayan A kategori
oyuncularından ilk 3 sırayı paylaşan gençlerimize gross ödülleri verilecektir.
Genel Kurallar:


Oyun Komitesi çıkışları istediği gibi ve saatte düzenleyebilir ve genel kurallarda değişiklik
yapabilir.



Sadece mesafe ölçümü için kullanılan cihazların kullanımı serbesttir. Eğer bir oyuncunun
kullandığı cihazın, oyuncuya yardım edecek farklı ölçümler de (eğim vs.) yaptığı tespit
edilirse oyuncu kural 14-3’ü ihlal etmiş olacağından, kural ihlali cezası uygulanır.



Turnuva akışının sağlıklı yürütülebilmesi açısından, oyun seviyesinin turnuva şartlarına
uygun olmadığı tespit edilen oyuncuların yarışmalara devam edip etmemesine Oyun
Komitesi karar verir.



2018 TGF Yıldızlar Şampiyonası’nda, 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



TGF Yıldızlar Şampiyonası için resmi practice round (hazırlık antrenmanı) organizasyonu
yapılmayacaktır.
Şampiyona
öncesindeki
antrenmanlar
oyuncuların
kendi
sorumluluklarındadır.



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

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.
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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 çaba 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:
Alper Alp, Özgür Hacıbektaşoğlu, Uluğ Atay
Hakemler:
Her ayak öncesi TGF tarafından atanır.
Gözlemci:
Her ayak öncesi TGF tarafından atanır.
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