2018 TÜRKİYE MID-AMATEUR VE SENIOR AÇIK ŞAMPİYONASI
Saha:
Kaya Palazzo Golf Kulübü - Antalya
Tarih:
17-18 Kasım 2018 (Cumartesi - Pazar)
Kimler Katılabilir:
Geçerli handikap kartı ve sporcu lisansı sahibi 30 yaş ve üzeri erkek ve bayan oyuncular katılabilir.
Toplam katılımcı sayısı 72 kişi ile sınırlanacak ve başvuru adedinin bu sayının üzerinde olması
durumunda kesin handikap sıralaması yapılacaktır. Başvurularda bayan oyuncuların handikapları
%80 olarak değerlendirilecek ve en az 14 kişilik bayan oyuncu kontenjanı ayrılacaktır.
Başvuru için Exact Handikap Üst Sınırı:
Erkekler: 25,0
Bayanlar: 30,0
Kayıt:
Kulüpler, en geç 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar kesin katılımcı listelerini, Türkiye
Golf Federasyonu’na yazılı olarak bildireceklerdir. Müsabakada oynamaya hak kazananların listesi
en geç 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Türkiye Golf Federasyonu web sayfasından duyurulacaktır.
Oyun Formatı:
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 tam handikap olarak oynanacaktır. Tüm kategoriler Stableford puan sistemi ile
değerlendirilecektir. Erkekler sarı tee’lerden, bayanlar ise kırmızı tee’lerden oynayacaklardır.
Kategoriler ve Çıkışlar:
Erkekler ve Bayanlar “A” ve “B” kategorileri olmak üzere ikişer kategoride oynanacaktır. Kategori
sınırlarının tespiti, katılımcı sayısı ve handikaplara göre belirlenecek ve turnuva tarihinden önce
ilan edilecektir. Çıkışlar en geç 16 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Golf Federasyonu web sayfasında
ve Kaya Palazzo Golf Kulübü’nde ilan edilecektir.
Ödüller:
Erkek ve bayan gross skor birincileri 2018 Türkiye Mid-Amateur ve Senior Şampiyonları olacaklar
ve birer kupa alacaklardır. Net skor, kategori 1., 2., ve 3.’lerine de birer kupa verilecektir.
Gross sıralamada, birincilerde eşitlik durumunda “Play Off” uygulaması yapılacaktır. Birinci
belirlendikten sonra diğer oyuncuların sıralamasında son 18, 9, 6, 3 ve son çukurların gross skorları
değerlendirilecektir. Net sıralamada eşitlik durumunda son 18, 9, 6, 3 ve son çukurların net skorları
değerlendirilecektir

Konaklama:
Türkiye Golf Federasyonu 16 Kasım ile 18 Kasım tarihleri arasında, Kaya Palazzo Hotel ve Kaya
Belek otellerinden aşağıdaki tabloda belirtilen fiyatlar ile oda blokajı ayırtmıştır. Tüm katılımcılar
kendi konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaktır. Limitli sayıda oda blokajı yapıldığından
oyuncuların yerlerini mümkün olan en kısa sürede ayırtmaları gerekmektedir. Her iki otelde de
rezervasyon yaptırmak için, Kaya Otelleri Satış Departmanından Pınar Kaya ile iletişime
geçilmelidir.
Rezervasyon için:

Pınar Kaya
e-Posta: pinar.kaya@kayahotels.com.tr
Tel: 0555 624 47 41

Oteller ile ilgili detaylı bilgi için www.kayahotels.com.tr adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Farklı oda tipleri ve villalar için Pınar Kaya ile iletişime geçilebilir.
Kaya Palazzo Golf & Spa Resort
Fiyat /Oda/Gece
Herşey Dahil
1 kişi / Single

2 kişi / Double

3 kişi / Triple

Superior Room Pool View
600 TL / GECE
Superior Room Pool View
800 TL / GECE
Superior Room Pool View
1.080 TL / GECE

Kaya Belek Golf & Spa Resort
Fiyat /Oda/Gece
Herşey Dahil
1 kişi / Single

2 kişi / Double

3 kişi / Triple

Standart Oda
375 TL / GECE
Standart Oda
500 TL / GECE
Standart Oda
700 TL / GECE

Çocuk indirimleri: 2 tam ödeyen yetişkin yanında
1.
2.

Çocuk (00-11,99 yaş) free
Çocuk (02- 11,99) %50 indirimli

Transferler:
Katılımcıların talep etmeleri halinde havalimanından resmi otellere transferleri sağlanacaktır.
Transfer ücreti tek yön kişi başı 50 TL’dir. Ücret direk olarak şoföre ödenecektir. Aşağıdaki linke
tıklayarak havalimanı otel rezervasyonları yapılabilir.
www.tgf.org.tr/transfer (web sayfası katılımcı listesinin açıklanmasının ardından (29 Ekim 2018)
açılacaktır.)
Genel Kurallar:

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


Amatör sporcular golf arabası (buggy) ile oynayacaklardır.



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.



Türkiye Mid-Amateur ve Senior Açık Şampiyonası için resmi practice round (hazırlık
antrenmanı) organizasyonu yapılmayacaktır. Turnuvalar öncesindeki antrenmanlar
oyuncuların kendi sorumluluklarındadır.



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.

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. Grup bulunmaları gereken
pozisyonun çok gerisinde ise, hakemler derhal zaman tutmaya başlayabilir.
 Eğer grup uyarıldıktan sonra iki çukur bitene kadar zamanını yakalamamış olursa veya bir
çukur bitene kadar zamanını yakalamak için herhangi bir gayret 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

