TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK TURNUVASI 2021
Saha:

Marmara Golf Kulübü

Tarih:
14 - 15 Temmuz 2021 (Çarşamba - Perşembe)

Kimler Katılabilir:

Yaş sınırı olmaksızın, geçerli WHS handikap indeksi ve sporcu lisansı sahibi erkek ve bayan oyuncular
katılabilir. Toplam katılımcı sayısı yetişkinler ve 18 yaş altı kategorilerinde 76 kişi ile, Minikler
kategorisinde ise 48 kişi ile sınırlanacaktır. Başvuru adedinin bu sayının üzerinde olması durumunda
kesin handikap sıralaması yapılacaktır. Başvurularda bayan oyuncular için en az 16 kişilik bayan
oyuncu kontenjanı ayrılacaktır.

Başvuru için WHS Handikap Üst Sınırı: Erkekler: 36,0 / Bayanlar: 36,0 / Akademi saha: 45.0
Kayıt:
Kulüplerin, en geç 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 17:00’ye kadar kesin katılımcı listelerini, Türkiye
Golf Federasyonu’na yazılı olarak bildirmeleri veya online başvuru sistemi üzerinden oyuncu
kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. TGF oyuncu alanına kayıt yaptırmış sporcular kendileri de
online başvuru sistemi üzerinden kayıt yapabilirler. TGF en fazla 4 oyuncu ile sınırlı olmak üzere
kontenjan kullanabilir.
8-13 yaş grubundaki sporculardan 18 çukur oynayabilecek seviyede olanlar, kulüplerinin de onayı
ile, tercih etmeleri durumunda 18 yaş altı kategorisinde şampiyona sahasında oynayabilirler. Ancak
bu oyuncular her iki kategoride de yarışmak için başvuru yapamazlar.

Oyun Formatı:
Şampiyona, R&A Rules Limited golf kuralları, Türkiye Golf Federasyonu Golf Yarışma Yönetmeliği
kuralları ve komite tarafından belirlenen Yerel Kurallar çerçevesinde, 18 çukur olarak oynanacaktır.
Tüm oyuncular Stableford formatında yarışacaklardır. Erkekler sarı tee’lerden, kadınlar ise Kırmızı
tee’lerden oynayacaktır.

Çıkışlar:

18 yaş altı kategorilerinde yarışacak sporcular 14 Temmuz 2021 tarihinde, Erkekler A,B,C ve Kadınlar
A - B kategorilerinde yarışacaklar ile 8-13 yaş akademi saha oyuncuları 15 Temmuz 2021 tarihinde
yarışacaktır. TGF yapılan başvuru sayılarına göre kategorilerde değişiklikler yapabilir.

Kategoriler:

TGF 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Turnuvası için kategoriler aşağıdaki gibi planlanmıştır. Yarışmacı
sayısına göre kategoriler komite tarafından yeniden düzenlenebilir veya katılım sayısının az olması
durumunda ilgili kategori iptal edilebilir.
KATEGORİ
A
18 YAŞ ÜSTÜ

B

C

ERKEKLER
KADINLAR

18 YAŞ ALTI

ERKEKLER
GENÇ KIZLAR

8-13 YAŞ
(Akademi Saha)

ERKEKLER
GENÇ KIZLAR

Ödüller:

Erkek ve bayan gross skor birinci, ikinci ve üçüncülerine birer kupa verilecektir. Ayrıca tüm
kategorilerde Stableford skor, kategori 1., 2., ve 3.’lerine 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.

Genel Kurallar:


Komite çıkışları istediği gibi ve saatte düzenleyebilir ve yerel kurallarda değişiklik yapabilir.



18 yaş üstü oyuncular buggy ile oynayacaklardır.



18 yaş altı 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 şampiyonadan çekilmelerine karar verebilir.



TGF 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik turnuvası için resmi hazırlık antrenmanı (practice
round) organizasyonu yapılmayacaktır. Turnuvalar öncesindeki antrenmanlar oyuncuların
kendi sorumluluklarındadır.



TGF 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik turnuvasında caddie kullanımı yasaktır.

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 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 ilave 10 saniye
süre tanınır.
o Par 3 çukurlarda ilk başlama vuruşu yapacak oyuncu için,
o Green’e ilk yaklaşma vuruşunu yapacak oyuncu için
o İlk pata veya chip vuruşu yapacak olan oyuncu için
 Eğer bir oyuncu topunun yanına hızlı bir şekilde yürüyorsa ve 40 saniye içinde vuruşunu
yapıyorsa cezalandırılmaz.
Yavaş oyun neticesinde verilecek cezalar:
 1. İhlal
= Bir vuruş cezası
 2. İhlal
= İlave iki vuruş cezası
 3. İhlal
= Diskalifikasyon
Oyun Komitesi:
Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır.
Hakemler:
Yarışmadan önce Oyun Komitesi tarafından atanır.
Gözlemci:
Yarışmadan önce Oyun Komitesi tarafından atanır.

