INDONESIAN JUNIOR GOLF
KETENTUAN PERTANDINGAN
1. PERATURAN GOLF
Turnamen Fun Game ini akan dimainkan mengacu kepada Peraturan Golf yang diberlakukan oleh
the R & A Rules Limited yang terkini, Ketentuan Kompetisi, Lampiran serta Peraturan Setempat
Tambahan yang dibuat oleh Komite untuk seluruh pertandingan. Seluruh pertanyaan yang timbul
pada penyelenggaraan pertandingan ini harus diajukan kepada Komite dan akan diselesaikan oleh
Komite tersebut, yang segala keputusannya bersifat final dan mengikat
2. KEABSAHAN
Turnamen ini terbuka untuk semua pegolf amatir junior umur 6 – 17 tahun atau yang belum
mencapai ulang tahun ke-18 pada hari atau setelah 21 Juli 2018 kecuali kelas khusus (Remaja)
yang akan di mainkan pada kelas tersendiri dan juga para orang tua yang berstatus sebagai amatir.
3. FORMAT PERTANDINGAN
Pertandingan akan dilakukan dengan format stroke play, tanpa memakai handicap (GROSS /
Scratch) , 18 Holes hanya dengan menggunakan satu tee box untuk semua Kelompok Umur.
Class BOYS OVERALL
9-17 Tahun

Tee Box
Red Tees

Distance
5.234 meters

Class GIRLS OVERALL
9-17 Tahun

Tee Box
Red Tees

Distance
5.234 meters

Class 8th & Under

Yellow Tees

3.025 meters

4. AWARDS
- Best Gross Overall BOYS : 1,2,3,4,5,6,7,8
- Best Gross Overall GIRLS : 1,2,3
- Best Gross Overall 8th & Under: 1,2,3
5. JADWAL PERTANDINGAN
Sabtu, 21 Juli 2018 , Start : 07.30 WIB (Tee-Off Time)
6. PENDAFTARAN
Biaya Pendaftaran :
- Member IJG : Rp. 550.000,- Non Member : Rp. 700.000,Pembayaran melalui Bank Central Asia (BCA) Rek No: 5540-555-666 a/n. Perk. Golf Junior
Indonesia dan kami anggap sah apabila sudah mengirimkan bukti transfer melalui email :
indonesianjuniorgolf@yahoo.com, WA: 0812 8409 2567
Tidak ada pengembalian entry fee setelah pendaftaran di tutup tanggal: 17 Juli 2018, jam 15:00
WIB
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7. WAKTU START
 Pemain wajib registrasi ulang minimal 1 jam sebelum tee time
 Drawing/Pairing waktu start akan dibuat oleh komite dan peserta harus memulai startnya
sesuai waktu yang ditentukan oleh komite.
 Setiap peserta diharapkan untuk melapor kepada Starter di teeing ground yang telah
ditentukan hendaknya siap 10 menit sebelum waktu start nya dimulai
 Pemain harus bermain di dalam kelompok yang sudah ditetapkan komite kecuali komite
menentukan lain.
8. TRANSPORTASI
Semua pemain dan kedinya harus berjalan kaki setiap saat, tidak diperkenakan menggunakan
buggy / transportasi apapun selama pertandingan berlangsung kecuali atas ijin komite
PENALTI ATAS PELANGGARAN INI:
2 (dua) pukulan di setiap hole dimana pelanggaran terjadi. Maximum penalti 4(empat) pukulan
dalam satu ronde. Apabila pelanggaran terjadi diantara dua hole, maka penalti dijatuhkan di hole
berikutnya. Penggunaan transportasi tanpa ijin tersebut segera dihentikan pada saat pelanggaran
diketahui. Apabila pelanggaran berlanjut, pemain dikenai penalti diskualifikasi.
9. PENONTON (GALERY)
Selama permainan berlangsung penonton (gallery) diperbolehkan untuk memasuki lapangan dan
diwajibkan menggunakan golf cart dan tetap berada di cart path selama pertandingan berlangsung.
Seluruh pemain dilarang berdiskusi atau berkomunikasi dengan penonton (peraturan 8-1).
Penonton harus menjaga jarak minimum 20 meter dengan pemain. Bagi yang melanggar akan di
keluarkan dari lapangan.
10. KEDI
a. Pemain wajib menggunakan kedi yang disiapkan oleh lapangan / golf course, pegolf profesional,
pelatih atau orang tua tidak diijinkan bertugas sebagai kedi untuk pemain.
b. Pemain boleh dibantu oleh seorang kedi, tetapi dibatasi hanya memakai jasa seorang kedi pada
satu saat.
PENALTI PELANGGARAN PERATURAN:
Dua pukulan untuk setiap hole terjadinya pelanggaran; penalti setiap ronde: maksimum empat
pukulan
11. LIST OF CONFORMING DRIVER HEADS
“Driver apa pun yang dibawa pemain harus mempunyai kepala-klab, diidentifikasi oleh model dan
sudut-lambung (loft) yang tercantum dalam List of Conforming Driver Heads terkini yang
dikeluarkan oleh R&A.
Pengecualian : Driver dengan kepala-klab yang dibuat sebelum tahun 1999 dibebaskan dari
ketentuan ini. Penalti karena Membawa Tetapi tidak Melakukan Pukulan dengan Klab atau KlabKlab Melanggar Peraturan : Stroke play – Dua pukulan untuk setiap hole terjadinya pelanggaran;
penalti maksimal setiap ronde: Empat pukulan.
Pada kejadian terjadinya pelanggaran diantara permainan dua hole, penaltinya diberlakukan untuk
hole berikut. Penalti Melakukan Pukulan dengan Klab yang Melanggar Ketentuan : Diskualifikasi
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12. LIST OF CONFORMING GOLF BALLS
Semua bola yang dipergunakan oleh pemain harus tercantum pada ”Daftar Bola Golf Yang
Memenuhi Persyaratan” terkini yang diterbitkan oleh the R & A . Penalti atas pelanggaran ini :
Diskualifikasi
13. KESAMAAN SKOR (TIES)
Bila terjadi kesamaan skor, maka pemenangnya akan ditentukan dengan membandingkan kartu
skor hari terakhir (count back system):
- 18 (delapan belas) hole terakhir, yang lebih kecil menang, sekiranya masih sama,
melihat
- 9 (sembilan) hole terakhir, hole 10-18, yang lebih kecil menang, sekiranya sama,
melihat
- 6 (enam) hole terakhir, hole 13-18, yang lebih kecil menang, sekiranya masih sama,
melihat
- 3 (tiga) hole terakhir, hole 16-18, yang lebih kecil menang, sekiranya masih sama,
melihat
- hole 18, yang lebih kecil menang, sekiranya masih sama, maka Komite akan
memutuskan agar pemain yang seri di adu putt
14. PENGEMBALIAN KARTU SKOR
a. Semua kompetitor harap menyerahkan kartu skornya yang sudah ditanda tangani kompetitor
dan markernya dan begitu pula sebaliknya secepatnya setelah selesai setiap ronde
b. Kartu skor dianggap telah resmi diserahkan, ketika pemain telah menyerahkan kartu skor ke
petugas dan telah meninggalkan area pengembalian kartu skor. (Kartu sudah tidak boleh lagi
diminta untuk alasan apa pun)
15. ETIKET
Semua pemain harus menerapkan etika baik seperti yang tertera di pasal 1 peraturan golf. Saling
mengindahkan satu sama lain harus diperlihatkan didalam lapangan setiap saat. Berikut adalah hal
- hal yang dapat dikatakan sebagai “pelanggaran etika yang berat” dalam kompetisi ini:
(i) Penggunaan telepon genggam atau alat komunikasi serupa di lapangan oleh pemain
ataupun
kedinya, dilarang. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat menyebabkan pemain dikenai
sanksi
tidak diperkenankan mengikuti pertandingan yang didukung resmi PGI berikutnya.
(ii) Membuat kekacauan yang berulang-ulang atau yang dapat menyinggung sesama peserta.
(iii) Pelecehan dengan kata-kata, baik kepada sesama peserta/panitia/staff
Catatan: Pelanggaran etiket lain yang tidak tercantum di atas akan ditangani Komite kasus demi
kasus
16. CARA BERPAKAIAN
Semua peserta diwajibkan berpakaian sepantasnya seperti kaos berkerah dan celana bahan yang
sesuai. Kaos kerah tertutup diperbolehkan, Diwajibkan memakai sepatu dengan paku lunak (soft
spike)
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17. RENCANA EVAKUASI
Apabila terjadi keadaan darurat atau penundaan pertandingan, langkah-langkah berikut dan
beberapa prosedur akan berlaku mulai Sabtu (hari resmi turnament), sampai pada akhir
pertandingan: Hanya Direktur Pertandingan (Tournament Director) yang dapat menyatakan
keadaan berbahaya atau menunda permainan. Ini termasuk saat berlatih dan saat pertandingan.
18. PENGHENTIAN PERMAINAN
a. Penundaan permainan akibat keadaan yang membahayakan akan ditandai dengan bunyi sirene
berkepanjangan satu kali. (akibat kilat atau angin puyuh). Permainan wajib dihentikan seketika itu
juga. Pelanggaran akan dikenai :Diskualifikasi.
b. Jenis penundaan akibat hal-hal lain akan ditandai dengan bunyi sirene tiga-kali dan diulangulang, dimainkan, atau hari sudah terlalu gelap) Jika pemain dalam proses memainkan suatu hole,
mereka boleh melanjutkan permainan asalkan dilakukan dengan segera. Jika mereka memilih
untuk terus bermain, mereka harus berhenti sebelum atau segera sesudah menyelesaikan hole.
c. Apabila permainan dimulai kembali akan ditandai dengan bunyi sirene pendek dua-kali dan
diulang-ulang.
19. MARKER
 Seorang MARKER (pencatat skor) adalah orang yang ditunjuk oleh komite untuk mencatat
nilai (skor) peserta. Orang tersebut bisa sesama peserta. Pencatat ini bukan wasit.
 Kedi tidak diijinkan bertindak menggantikan pemain sebagai marker / pencatat nilai (skor)
atas dan untuk pemain. Pemain yang bertanggung jawab penuh sebagai marker, bukan
kedinya.
20. PERSELISIHAN & BANDING
 Setiap perselisihan yang timbul saat turnamen harus diajukan/naik banding kepada Komite
Banding (Appeal Committee) secepatnya setelah penyelesaian suatu ronde.
 Penalti berupa diskualifikasi pada kasus luar biasa bisa saja diabaikan, dimodifikasi atau
dijatuhkan oleh Komite Banding (Per.33-7).
21. GANTI RUGI/KEWAJIBAN
 Locker tersedia untuk menyimpan alat-alat dan barang-barang berharga.
Penyelenggara, komite dan Management Golf Course tidak bertanggung jawab atas
kehilangan, kerusakan ataupun kerugian yang terjadi pada setiap peserta pertandingan
selama keikutsertaannya dalam turnamen ini.
 Golf bag tidak dapat disimpan di Golf Course, di sarankan untuk di bawa pulang
22. INFORMASI UMUM
Dalam keadaan luar biasa, Komite berhak mengubah Ketentuan Pertandingan.
 Setiap peserta dianggap telah membaca dan mengerti Peraturan dan Ketentuan
Pertandingan
 Komite berhak mendiskualifikasi seorang kompetitor yang memberi keterangan palsu di
formulir pendaftaran.
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Pengumuman susulan akan di pasang di papan pengumuman (Notice to Players)

Anggota Komite Banding (Appeal Committee) secara bersama-sama mewakili “KOMITE” untuk
menjatuhkan suatu keputusan sehubungan dengan Peraturan 33-7 atau dalam hal terjadinya
perselisihan (a dispute)
23. PENUTUPAN PERTANDINGAN
Pertandingan dianggap telah ditutup dengan resmi apabila daftar nama pemenang telah dipasang
di papan pengumuman.
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