2022 TGF TÜRKİYE KULÜPLER ARASI GOLF TURU
Düzenleme ve Yarışma Talimatı
Amaç :
Bu programın amacı, golf kulüpleri arasında sportif rekabet ortamı sağlanması ve dostluğu arttırarak,
kulüp üyesi sporcuların takım olarak yüksek standartlı yarışma koşullarında yarışmalarının
sağlamasıdır. Bu amaçla Türkiye Kulüpler Arası Golf Turunda uygulanacak usul ve esasların
belirlenmiştir.
Kapsam :
2022 yılı içinde Türkiye sınırları dahilinde düzenlenecek Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu
yarışmalarını kapsar. Müteakip yıllarda aynı turun devamına karar verildiği taktirde, bu talimattaki
esaslar uygulanacaktır. Ancak TGF, ilk sene elde edilen tecrübelere dayanarak turnuva talimatında
değişiklik yapabilir
Dayanak :
14 Nisan 2006 tarih ve 26139 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü’
nün 41. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kimler Katılabilir :
Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu, Süper Tur ve 1. turu olmak üzere iki farklı kategoride oynanacaktır.
Tur, golf kulüpleri arasında takım oyunu olarak düzenlenmekte olup, bireysel bir turnuva değildir.
Katılımcılar kulüplerdir. Kulüp takımlarını, tura katılan kulüplerin kendileri, bu talimatta verilen
koşullara uygun olarak belirleyeceklerdir.
Süper Tur en yüksek WHS handikap limiti : 12,4
1. Tur en yüksek Handikap limiti : 36,0
Her iki kategoride mücadele edecek sporcuların geçerli handikap kartı ve sporcu lisansı sahibi
olmaları gerekir. 01.01.2022 tarihi itibari ile oyuncuların en az 25 yaşında olmaları gerekir. TGF
katılabilecek takım sayısına sınırlama getirme hakkını saklı tutar ve katılmak isteyen takım sayısının
belirlenen takım sayısının üzerinde olması durumunda, yarışmaya katılacak takımlar, handikap
ortalamalarına göre yapılacak sıralama belirlenecektir.
Müsabakalara katılmak isteyen kulüplerin, katılım taleplerini en geç 20 Nisan 2022 Çarşamba
gününe kadar TGF’ye yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir. Takımlar her müsabakadan önce oyuncu
listelerinde değişiklik yapabilir.
Takımlar:





Takımlar toplam 8 oyuncudan oluşacaktır
Sporcular sadece home kulüpleri olan kulübü temsilen yarışmalara katılabilirler.
Takımların oluşturulması tamamen kulüplerin yetki ve sorumluluğundadır.
Tura 12,4 WHS handikap altı olarak bir kere katılmış olan sporcular, daha sonra
handikapları 12,4’ün üzerine çıksa dahi oynamaya devam edebilirler, ancak bu şekilde
oynayan oyuncuların WHS handikapları turnuva özelinde 12,4 ile sınırlandırılır.



Sporcular sadece, 15 Nisan 2022 itibari ile home kulübü olan kulübü temsilen
yarışmalara katılabilirler.

Oyun formatı :
 2022 Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nda mücadele edecek takımlardan Süper Tur’da
oynayacak takımlar medal net formatında, 1. Tur’da oynayacak takımlar Stableford
formatında oynayacaklardır.


Kulüpler hem Süper Tur kategorisinde, hem de 1. Tur kategorisinde iki farklı takımla
yarışmalara katılabilirler. Bu şekilde katılmayı tercih eden kulüpler, katılım taleplerini
gönderirken 12,4 WHS Handikap altı 8 oyuncu ve 36.0 WHS handikap altı 8 oyuncu olmak
üzere toplam 16 sporcudan oluşan liste ile başvuru yapmalıdır.



Aynı sporcu hem Süper Tur’da hem de 1. Tur’da yarışamaz.



Tur yıl boyunca 4 ayak olarak oynanacak ve her ayak iki gün şeklinde oynanacaktır.



Takım oyuncularının yaptıkları skorların en iyi 6’sı takımın skorunda değerlendirmeye
alınacaktır. Süper Tur’da takım sıralaması en iyi altı medal net skor toplamı en düşük olan
takım birinci, en yüksek olan ise sonuncu olacak şekilde, 1. Tur’da ise en iyi 6 SFD skor toplamı
en yüksek olan takım birinci, en düşük olan ise sonuncu olacak şekilde yapılır.



Takım skorlarında eşitlik olması durumunda, sıralama puanları eşit paylaştırılacaktır.



Turda mücadele edecek takımlar her müsabakaya katılacaktır. Turun son ayağından sonra,
genel klasmanda birincilikte eşitlik olması durumunda play-off oynanır. Play-off takımların
handikapı en düşük olan oyuncuları arasında handikapsız olarak komite tarafından belirlenen
bir çukurda oynanır.



Takımların seyahat, konaklama, saha ve her türlü masrafları sporcuların kendileri veya
kulüpleri tarafından karşılanır. TGF, turun oynandığı günlerde turnuva idaresi ve hakem
desteği verecektir.

Puanlama Sistemi:
Hem Süper Tur’da hem de 1. Tur’da, oynanan iki günlük ayak sonunda, sıralamada yer alan son takım
2 puan alacak ve her bir üst sıradaki takımlar, sıralama yükseldikçe ilave 2 puan eklenerek yapılacak
puanlama sistemi kullanılacaktır.
Örneğin: 6 takımın yarıştığı Süper Tur ve 5 Takımın yarıştığı 1. Tur’da puanlama sistemi aşağıdaki gibi
olacaktır:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Süper Tur
Takım 12 puan
Takım 10 puan
Takım 8 Puan
Takım 6 Puan
Takım 4 Puan
Takım 2 Puan

1. Tur
1. Takım
2. Takım
3. Takım
4. Takım
5. Takım

10 Puan
8 Puan
6 Puan
4 Puan
2 Puan

Skorlarda eşitlik olması durumu: Örneğin 6 takımın katıldığı Süper Tur’da, 3., 4. ve 5. Sıralardaki
takımlar aynı skor ile ayağı tamamladıklarında puan dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Takım
Takım
Takım
Takım
Takım
Takım

12 puan
10 puan
6 Puan ((8 + 6 + 4)/3)
6 Puan ((8 + 6 + 4)/3)
6 Puan ((8 + 6 + 4)/3)
2 Puan

Ayaklar sonunda toplanan puanlar toplanacak ve genel klasman tablosu yapılacaktır. Son ayak
oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım Tur Şampiyonu olacaktır.
Müsabaka Takvimi:
Yıl boyunca oynanacak 4 müsabakanın tarihleri ve oynanacak sahalar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
TGF değişebilecek koşullara göre takvimde ve sahalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
23-24 Nisan 2022:
18-19 Haziran 2022:
16-17 Temmuz 2022:
03-04 Eylül 2022:

Bodrum Regnum Golf Country
Ankara Regnum Golf Country
İstanbul Silivri Golf Sahası
Antalya Pasha Golf Sahası

Çıkışlar :
Genel Kurallar :


Yarışma Tertip Kurulu müsabakaların tarihlerini katılan takımlar belli olduktan sonra
açıklayacaktır.



Sporcular standart tee’lerden oynayacaklardır.



Turnuva çıkışları TGF Yarışma Komitesi tarafından yapılacaktır ve en geç turnuvadan 1 gün
önce TGF web sayfasından duyurulacaktır.



Yarışmacılar, imkan olan sahalarda golf arabası (buggy) ile oynayabileceklerdir. Buggy
olmayan sahalarda ise elektrikli trolley kullanılabilir. Buggy ve trolley masrafları oyunculara
aittir.



2022 Kulüpler Arası Golf Turu’nda caddie kullanımı serbesttir.



Tüm yarışmacılar saha içinde ve dışında golf etiketine uygun örnek davranış sergilemeli,
kılık ve kıyafetleri golf etiketi ve kıyafet kurallarına uygun olmalıdır. TGF Kulüpler Arası Golf
Turu müsabakaları için bir sponsor ile anlaşma yapılması durumunda, katılımcılardan
sponsor logolarının yer aldığı kıyafet giyilmesi veya sponsor logosunun sporcuların
kıyafetlerine uygulanmasını talep edebilir. Komite, kurallara uymayan oyuncuların turdan
çekilmelerine karar verebilir.



Bu talimatta geçen turnuvalar için resmi antrenman (practice round) organizasyonu
yapılmayacaktır. Turnuvalar öncesindeki antrenmanlar kulüp takımları ve oyuncuların
kendi sorumluluklarındadır.

Yavaş Oyun Kuralları :
Yavaş oyunun engellenmesi amacıyla aşağıdaki kurallar ve uygulamalar geçerli olacak, gerektiğinde
oyunculara ceza verilecektir.






Bir grup başlama yerine ulaştığında, önlerindeki grup green’i terk etmiş durumda ise,
arkadaki grubun yavaş oynadığı varsayılır.
Hafifletici nedenler dışında (kayıp top aranması, uzun kural uygulaması gibi) yavaş
oynadığı tespit edilen bir grubun oyuncuları, hakemler ve görevliler tarafından yakın
takibe alınarak uyarılacak ve zaman tutulacaktır.
Bir oyuncu, topunun yanına ulaştıktan ve oyun sırası geldikten sonra, en fazla 40 saniye
içinde vuruşunu yapmak zorundadır. Green üzerinde pata hattını incelemek, belirtilen
sürenin bir parçası olarak değerlendirilir.
Fazla süre harcadığı tespit edilen oyuncular, aşağıdaki şekilde görevliler tarafından
uyarılacaklar ve gerekirse ceza verilecektir.
1. ihlal
2. ihlal
3. ihlal

:
:
:

Bir vuruş cezası
İki vuruş cezası
Diskalifikasyon.

Oyun Komitesi :
Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından atanır.
Hakemler :
Her yarışmadan önce Oyun Komitesi tarafından atanır.
Gözlemci :
Her yarışmadan önce Oyun Komitesi tarafından atanır.

