YARIŞMA YÖNERGESİ 2016
GİRİŞ
Sahada başka oyuncularla birlikte oynanan golf sporundan azami keyfin
alınabilmesi için oyuncularımızın;




Kendilerine ve diğer oyunculara gereken saygıyı göstermeleri
Emniyet kurallarına uymaları
Sahayı korumaları

zorunludur.
İGK’lı oyuncular, en üst düzeyde rekabet ederken sportmence davranmalı, dürüst,
disiplinli ve saygılı olmalıdır
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Royal and Ancient (Golf Club of St. Andrews) (R&A), Avrupa Golf Birliği (EGA) ve
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) kuralları uyarınca düzenlenecek golf
yarışmalarında kayıt yapılırken, oyun sırasında ve oyun sonrasında sürecin
kurallara ve spor ahlakına uygun yürümesi için gereken davranışlar açıklanmıştır.
Madde 1 Kapsam
Bu yönerge İstanbul Golf Kulübü’nün düzenlediği yurtiçi ve yurtdışında yapılacak
bütün golf yarışmalarını kapsar.
Madde 2 Yarışma Sezonu
Golf yarışma sezonu her sene 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer.
Madde 3 Yarışma ara a ı ma Sar arı
Bütün oyuncular, geçerli bir handikap sahibi olmalı (active) yarışma öncesi
handikaplarını doğru olarak, Oyun Komitesi’ne bildirmelidirler. Handikaplarının
geçerlilik süresi geçmiş (lapsed) olanlar yarışmalara katılamazlar. Yıllık handikap
ücretlerini yatırmamış veya son oniki ayda 4 kart vermemiş olanlar (inactive) Oyun
Komitesinin uygun görmesi halinde yarışmalara katılabilirler ancak dereceye
giremezler.
Madde 4 Yeni aş ayan Oyuncu ar
Yeni başlayan oyuncular, yeterli oyun tekniğine sahip oldukları İGK Head Pro’su
tarafından belirlendikten sonra Head Pro gözetiminde sahaya çıkarlar ve yeteri
kadar skor kart verdikten sonra geçerli bir EGA handicap alabilirler . Verilen kesin
(exact) handikap 36 dan yüksek olamaz. Yeni başlayanlar ancak Golf Kural ve
Etiketini öğrendikten sonra sahaya çıkabilirler. GHK bu oyuncularla İGK tarafından

düzenlenen turnuvalara ilk katılımlarından önce veya gerek gördüğü herhangi bir
anda mülakat yapabilir.
Madde 5 Oyun Komitesi
1) Golf ve Handikap Komitesi, her yarışma için, İGK üyelerinden en az üç kişiden
oluşan oyun komitesini belirler. Oyun komitesi veya görevlendirdiği kişiler
yarışma programını hazırlar ve uygular, yarışmaya girecek sporcuların isim
listelerini ve grup oluşumunu ve flight’larını hazırlar, yarışma kategorilerini
belirler, skor kartlarını hazırlar, skor kartlarını toplar ve yarışma sonucunu ilan
eder.
2) Oyun Komitesi Yarışma esnasında veya sonrasında yapılan şikayet veya
başvuruları değerlendirip karar verir.
3) Yarışmalar belirlenen yer ve zamanda başlatılır. Erteleme yetkisi oyun
komitesine aittir. Yarışma ancak, zorlayıcı sebeple başka bir güne bırakılabilir
veya iptal edilebilir. Ertelenen yarışmalar GHK nın ve yönetim kurulunun tespit
edeceği yer ve zamanda yapılır.
4) Bir turnuvada Oyun Komitesinin kimlerden oluştuğu ayrıca belirtilmemiş ise
GHK bu komitenin görevini yürütür.
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Madde 6 Turnuva Davranış Kuralları
1) Yarışmadan önce;
 Çıkış saatinizden 10 dakika önce, oyuna başlayacağınız Tee’de olun.
 Mobil telefonunuzu kontrol edin. Kapalı / sessizde olduğundan emin
olun. Oyun sırasında kullanmayın.
 Oyunda kullanacağınız topları önceden işaretlemiş olun, vuruşunuzu
yapmadan önce grubunuzdaki diğer oyunculara topunuzu ve işaretinizi
deklare edin. Topunuzun diğer oyuncuların toplarından ayırt
edilebileceğinden emin olun.
 Eldiveniniz ve yeteri kadar tee ve ball marker’ınız yanınızda hazır olsun.
 Size verilen skor kartınızı kontrol edin. Herhangi bir yanlışlık varsa
hemen oyun komitesine arayarak hatayı düzelttirin. (
)



Skor kartınızı, ayrıca belirtilmemişse, diğer oyuncular arasından rastgele
seçilecek Markörünüze teslim edin.

arkörü olduğunuz oyuncunun skor kartını oyun boyunca temiz ve itinalı
bir şekilde korumalı, markörü olduğunuz oyuncunun skorlarını
oyuncunun bölümüne, kendi skorlarınızı da marköre ayrılan bolüme, net
ve okunur bir şekilde yazmalısınız. Hatalı yazdığınız bir skoru silmeyip
üstünü çizmeli ve doğru skoru hemen alt kareye yazıp yanına el
yazınızla isim ve soyadınızın baş harflerini yazmalısınız.
2) Yarışma sırasında;
a) Çıkış noktasında;

Vuruş sırası flight listesindeki sırayla, belirtilmemişse düşük
handikaplıdan yüksek handikaplıya göredir.
b) Fairway’den green’e kadar;
 Oyun sırası size gelmeden önce, oynamaya hazır olun. Topunuzun
bulunduğu yere süratle gidin. Eldiveninizi giymiş ve club’ınızı seçmiş
olun. Deneme vuruşunuzu (practice) sınırlı sayıda tutmaya özen gösterin.
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 Diğer oyuncular vuruş yaparken, sessiz ve özenli olun ve emniyetli
mesafede durduğunuzdan emin olun. Diğer oyuncunun vuruşu bittikten
sonra ve emniyetli mesafede iseniz topunuza doğru ilerleyin.
Fairway’den green’e gidene kadar bayrağa en uzak topun gerisinde
kalmaya özen gösterin. Caddy’nizin de aynı şekilde davrandığından
emin olun.
 Buggy’yi iki kişi kullanıyorsanız önce bayrağa en uzaktaki oyuncunun
topuna doğru ilerleyin.
 Vuruşunuzu yaptıktan sonra topunuzun konumlandığı yerden emin
olamadıysanız, bulunduğunuz pozisyonu terk etmeden mutlaka “geçici”
(provisional) bir top vurun. Geçici vuruşunuzu yapmadan önce topunuzun
işaretini ve geçici olduğunu belirtin.
 Top ararken diğer oyunculara yardımcı olun, top bulunamadıysa 5
dakikalık süre dolduktan sonra kendi topunuza doğru hareket edin.
 Topunuzu oynanamaz ilan etmek istediğinizde markörünüze niyetinizi
belirtin. Topun pozisyonunu işaretledikten sonra topunuzu kaldırın.
 Bunker’da iseniz bunker'a girmeden önce tırmığı bunker dışında, ama
ulaşabileceğiniz yakın bir yere koyun.
 Birden fazla 5 dakikalık arama yapılmış olması, önünüzdeki grupla
aranızın açılmasına bahane olamaz. Skor kartınızda çukur için süre
belirtilmişse oyun hızınız belirtilen süreyi aşmamalıdır (pace of play).
c) Green civarında ve Green’de;
 Buggy kullanıyorsanız, buggy’nizi bir sonraki çukurun istikametinde
green’nin arka tarafına park edin. Patanızı ve green etrafında
kullanabileceğiniz diğer club’ları yanınıza alın.
 Green deki vuruş süresi, tüm topların marke edilip kaldırılması, bayrağın
çıkarılması veya tutulması, top izlerinin tamiratı, köksüz cisimlerin
temizlenmesinden sonra tüm oyuncular için 40 saniyedir.
 Her green’de, yaptığınız son vuruştan sonra veya topunuzu
kaldırdığınızda yüksek ses e vuruş sayınızı dek are edin.
 Çukuru ilk tamamlayan siz iseniz vuruşlar tamamlandıktan sonra Bayrağı
yerine koyun veya caddy’nizin koyduğundan emin olun ve green’i hızla
terk edin.
 Bir sonraki çukurun başlama noktasına geldiğinizde markör’ü olduğunuz
oyuncunun skorunu ve kendi skorunuzu kaydedin. Kendi Markör’ünüz ile
skorunuzda mutabık kalın.

3) Oyun tamamlandıktan sonra;
 Bitiş noktasına vardığınızda skorunu tuttuğunuz oyuncunun tüm
çukurlardaki skorlarını kendisine okuyun, mutabık kaldıktan sonra
karşılıklı imzalayın, ve oyuncuya kartını teslim edin. Aynı işlemleri
Markörünüzle birlikte kendi skorlarınız için tamamlayın, arkör’ünüzün
imzaladığı kartınızı alın ve Oyun Komitesine teslim edin.
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Bu bölümde yarışmalarda oluşabilecek anlaşmazlıkların ve itirazların oyun
sırasında golf etiketine uygun olarak nasıl çözümlenebileceği, çözülemeyen veya
sonradan fark edilen anlaşmazlıkların hangi süreçlerle sorumlulara iletileceği ve
kimler tarafından ele alınacağı belirlenmiştir.
Madde 7 An aşmaz ık arın Yöne imi
1) Skor anlaşmazlığı;
a) Oyuncu iseniz;
 Herhangi bir çukur tamamlandığında sizden yüksek ses ile skorunuzu
belirtmeniz beklenmektedir. Eğer belirtmezseniz arkör’ünüz size
skorunuzu soracaktır. arkörünüz ile skorda mutabık kalmadıysanız
diğer oyuncuların da duyacağı şekilde ilk vuruşunuzdan itibaren
vuruşlarınızı tekrar saymalısınız.

utabakat sağlayamadıysanız, grubunuzdaki diğer oyuncuların teyidini
almalısınız.
 Diğer oyuncuların, caddy’lerin ve varsa hakemlerin net bir görüş
bildiremediği hallerde oyuncu olarak sizin belirteceğiniz skor geçerli
olacaktır.

arkörünüz veya grubunuzdaki diğer bir oyuncu farklı bir skorda ısrar
ederse ve siz skorunuzdan çok eminseniz oyun bitiminde vakit
geçirmeden kartınızla birlikte Oyun Komitesine başvurun. Ancak
unutmayın ki Oyun Komitesi karar vermeden önce bütün oyuncuların ve
caddy’lerin görüşlerine de başvuracaktır.
b) arkör iseniz;
 Oyuncu çukuru tamamladığında yüksek sesle skorunu belirtmediyse, bir
sonraki tee’de skor mutabakatı yaparken, green’de skorunu yüksek sesle
söylemesinin beklendiğini hatırlatın.
 Oyuncu ile skorda mutabık kalamadıysanız Oyuncudan diğer
oyuncuların da duyacağı şekilde ilk vuruşundan itibaren vuruşlarını
tekrar saymasını rica edin; Oyuncunun bir vuruş veya bir ceza vuruşunu
sayamadığını fark ettiğinizde ikaz edin. Gerekirse diğer oyuncuların ve
caddy’lerin görüşünü alın. Sadece sizin görüşünüz Oyuncunun vuruş
sayısını hatırlamasına yetmeyebilir.
c) Gruptaki başka bir oyuncu iseniz;







Tüm oyuncuların vuruşlarını saymaya özen gösterin.
Oyuncu çukuru tamamladığında yüksek sesle skorunu belirtmediyse, bir
sonraki tee’de skor mutabakatı yapılırken arkörün, green’de skorun
yüksek sesle söylemesinin beklendiğini hatırlattığından emin olun.
Oyuncunun skorunu yanlış saydığını ve arkör ‘ün de yanlış skoru
kaydettiğini düşünüyorsanız, Oyuncudan diğer oyuncuların da duyacağı
şekilde ilk vuruşundan itibaren vuruşlarını tekrar saymasını rica edin,
eksik skor deklare ederek diskalifiye olabilecek Oyuncu‘ya hatasını
düzeltme fırsatı verdiğinizi unutmayın.
Skorların doğru sayılmasından Turnuvaya katılan tüm oyuncular
sorumludur. Oyuncunun bilerek, diğer bir oyuncunun kural ihlaline veya
yanlış skor yazmasına müsaade etmesi, göz yumması durumunda her
ikisinin de diskalifiye edileceğini unutmayın. Markör olmasanız bile
skorda hata olmaması için müdahale etmeniz beklenmektedir.

2) Kural konusunda görüş ayrılığı
 Golf Kuralları R&A tarafından belirlenip yıllık süreler için
yayınlanmaktadır. Bu beş yıllık süre içerinde de ara kararlarla kurallara
ekleme-çıkarma-değişiklik yapılabilmektedir. En son 2016-2020 de
geçerli olacak kurallar yayınlanmıştır.
 Oyunculardan Kuralları bilmeleri ve uygulamaları beklenmektedir. Ancak
gerek ara kararların takibi gerekse yerel kurallarda yapılan değişikliklerin
takibi ve uygulanması konusunda oyuncular arasında zaman zaman
görüş ayrılığı çıkabilmektedir.
 Bir kuralın uygulanması konusunda görüş ayrılığı oluştuğunda hemen
hakeme, hakem yoksa Oyun Komitesine ulaşmalı ve durumu açıklığa
kavuşturmalısınız. (ö
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 Gerekiyorsa iki top oynayıp iki skoru da karta kaydetmeli ve ilk fırsatta
hakem ve/veya Oyun Komitesi ile temasa geçmelisiniz (örnek:free drop
?). * (Değişik ik 1) İki top oynarken hangi topu seçtiğinizi
baştan deklare etmelisiniz. Aksi halde asıl topu oynamış sayılırsınız.
3) Etikete aykırı davranışlar
 Diğer birçok spor dalının aksine golf oyunu, herhangi bir hakemin veya
yetkilinin sürekli gözetiminde olmadan oynanır ve karşılıklı güven
esasına dayanır. Tüm oyuncular sahada disiplinli ve sportmence
davranmalı ve diğer oyuncuların haklarına saygılı olmalıdırlar. Bu özelliği
ile golfün, bütün sporlar arasında apayrı bir yeri vardır.
 Golf etiketine aykırı davranışlarda bulunduğunu düşündüğünüz
oyuncuları önce nezakete davet edin. Oyuncu etikete aykırı davranışında
ısrar eder ise vakit geçirmeden Oyun Komitesine etikete aykırı davranışı
bildirin.
 Oyun Komitesi süreci incelemeye başlayacaktır. Oyun Komitesi
incelemesini yaptıktan sonra turnuvanın bitmiş olmasından bağımsız
olarak oluşan kanaatine göre uyarı verme veya diskalifiye etme kararı

verebilir. Oyun Komitesi gerek gördüğü taktirde konuyu disiplin kuruluna
da götürebilir.
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Bu bölümde yarışmalarda oyunu tüm yarışanlar için daha zevkli hale getirmek için
uyulması gereken kurallar belirlenmiştir.
Madde 8 Oyun Hızının Artırılması
 Gecikme oluşmuşsa Oyuncular önlerindeki grubun süratine ayak
uydurmalı ve aranın açılmasına müsaade etmemelidir. Öndeki grubu
emniyet mesafesinde olmak kaydıyla görüş alanında tutmak asıl hedeftir.
 Oyun sırasında bir çok grup (flight), top aramak, rüzgarın dinmesini
beklemek, oyundaki sırasını takip etmemek, vuruş için hazırlık
yapmamak gibi çeşitli nedenlerle yavaşlamakta ve sonunda arkadaki
oyunculara/gruba göre oyun süratini ayarlamaktadır. Bu hatalı bir
tutumdur.
 Oyuncular, oyun sırasının kendilerine gelmesinden önce oynamaya hazır
olmalıdırlar.
 Gruptaki en düşük handikaplı oyuncu flight kaptanıdır, grubundaki
oyuncuların hızlanmalarından sorumludur,
 Yavaş oynayan bir grup ile önündeki grup arasındaki farkın bir çukuru
aşması halinde Hakemler tarafından şu cezalar uygulanır.
o Bu kuralı ihlal eden oyuncu(lar)
 önce uyarılır ve ceza alacağı söylenir,
 ilk kural ihlalinde 1 vuruş ceza (maç oyununda çukur
kaybı),
 İkinci kez ihlalinde 2 vuruş ceza verilir, (maç oyununda
çukur kaybı),
 Üçüncü kez ihlalinde ise oyuncu diskalifiye edilir.
o Grup normal oyun hızına ulaşsa dahi oyun bitene kadar
gerçekleşebilecek ihlaller ilk uyarıyı takip ederek değerlendirilir.
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1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda R&A ve EGA kuralları, TGF Yarışma
Talimatları ve İGK Turnuva Yönetmeliği geçerlidir.
2) Bu Yönergeyi GHK yürütür.
3) Bundan böyle değişiklik olduğunda tekrar yayınlanır. Kontrol etmek oyuncunun
sorumluluğundadır.
4) Bu Yönerge 21 ayıs 2016 dan itibaren yürürlüğe girer.
*(Değişiklik 1, 25 Mayıs 2016) Eskisi: İki top oynarken önce 2. topunuzu cukura sokmalısınız. Aksi halde
asıl topu önce deliğe sokarsanız çukur tamamlanmış olur ve ikinci topu boşa oynamış olursunuz.

