5TH INDONESIA ELITE AMATEUR CHAMPIONSHIP
INFORMASI PERTANDINGAN
1. Pelaksana Pertandingan
5th Indonesia Elite Amateur Championship akan dilaksanakan oleh sebuah Panitia yang telah
ditunjuk oleh PB PGI Bidang Pertandingan untuk melaksanakan pertandingan tersebut dan
selanjutnya akan disebut sebagai Komite.
2. Tempat Pertandingan
Gading Raya Padang Golf & Klub
Jl. Bulevar Gading Golf, Gading Serpong
Tangerang – Banten 15826
Tel. +62 - 21 – 5467668

Fax. +62 - 21 – 5467 666

3. Tanggal Pertandingan
18 sampai dengan 19 Agustus 2017
Dengan jadwal sebagai berikut:
18 Agustus 2017
Round Pertama & Round Kedua (36 Holes)
19 Agustus 2017
Final dan Penutupan
Uji coba lapangan dijadwalkan pada hari Selasa 15 Agustus 2017 (dengan reservasi) akan
dikenakan biaya sebesar Rp. 275.000,*Uji coba lapangan diluar jadwal yang ditentukan dikenakan biaya golf yang berlaku saat itu.
4. Peserta
Yang berhak untuk mengikuti 5th Indonesia Elite Amateur Championship ini adalah para pegolf
Amatir baik Putra maupun Putri warga negara Republik Indonesia utusan dari Pengprov PGI
ataupun utusan dari klub-klub anggota PGI tanpa batasan umur dengan ketentuan sebagai
berikut:
Putra : Maksimum Handicap Indeks : 12.1 atau Course Handicap : 15
Putri : Maksimum Handicap Indeks : 15.1 atau Course Handicap : 16
5. Jumlah Peserta
Jumlah peserta dibatasi sampai dengan 36 orang yang terdiri dari Putra dan Putri
Komite berhak untuk menolak keikutsertaan peserta tanpa harus memberi penjelasan apapun
dan keputusan Komite adalah final dan tidak dapat digugat.
6. Administrasi
Pertandingan ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan dari Rules of Golf yang
sudah disahkan oleh The R&A Ltd & The USGA, PGI Hard Card dan Peraturan Setempat yang
telah disetujui oleh Komite.
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7. Format Pertandingan
Pertandingan ini akan dilaksanakan dengan format gross “Stroke Play” perorangan Putra dan
Putri 54 holes.
Pemain Putra bermain dari Tee Hitam
Pemain Putri bermain dari Tee Putih

7,077 yard; slope rating 138; course rating 74.2
6,229 yard; slope rating 133; course rating 72.3

8. Hadiah/Medali
Komite akan menyediakan hadiah sebagai berikut baik untuk Putra maupun Putri masingmasing:
Putra : Juara (Champion)
1st Runner-up
2nd Runner-up

Putri : Juara (Champion)
1st Runner-up

9. Waktu Start & Group
Waktu start dan group akan diumumkan di Papan Pengumuman Pertandingan. Pengumuman
ini dianggap cukup.
Komite akan menentukan waktu start dan group untuk dua round pertama. Selanjutnya group
akan diatur sesuai dengan total skor terakhir; skor terendah akan tee off terakhir dari tee satu
dan skor tertinggi akan tee off terakhir dari tee sepuluh.
Para pemain harus start pada waktu yang telah ditetapkan oleh Komite (Per 6-3a)
10. Kesamaan Skor
Dalam hal terjadinya hasil sama untuk posisi pertama, pemenang ditentukan melalui play-off
di hole 18. Apabila pemenang masih tidak dapat ditentukan maka play-off akan berlanjut
kembali di hole 18 hingga pemenang ditentukan berdasarkan eliminasi.
Dalam hal terjadinya kesamaan skor untuk posisi lainnya, kesamaan skor akan ditentukan
dengan membandingkan kartu skor (count back system) hari / round terakhir berdasarkan
urutan berikut:
18 hole terakhir
9 hole terakhir (#10 - #18)
6 hole terakhir (#13 - #18)
3 hole terakhir (#16 - #18) dan akhirnya hole terakhir.
Apabila kesamaan skor masih terjadi akan ditentukan oleh Direktur Pertandingan.
11. Perselisihan & Banding
Setiap perselisihan yang timbul saat turnamen harus diajukan/naik banding kepada Komite
Banding (Appeal Committee) secepatnya setelah penyelesaian suatu ronde.
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Penalti berupa diskualifikasi pada kasus luar biasa bisa saja diabaikan, dimodifikasi atau
dijatuhkan oleh Komite Banding (Per.33-7).
12. Etika
Diharapkan seluruh peserta untuk berpakaian sesuai dengan aturan lokal lapangan dan para
peserta Putra diperbolehkan untuk menggunakan celana pendek.
Semua pemain harus menerapkan etika baik seperti yang tertera di Bab 1 Peraturan Golf.
Saling mengindahkan satu sama lain harus diperlihatkan di dalam lapangan setiap saat.
Berikut adalah hal - hal yang dapat dikatakan sebagai “Pelanggaran Etika yang Berat” dalam
kompetisi ini:
 Penggunaan telepon genggam atau alat komunikasi serupa di lapangan oleh pemain
ataupun kedinya, yang mengganggu pemain lain serta penggunaan berulang-ulang tanpa
mengindahkan pemain lain. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat menyebabkan pemain
dikenai sanksi tidak diperkenankan mengikuti pertandingan yang didukung resmi PGI
berikutnya.
 Membuat kekacauan yang berulang-ulang atau yang dapat menyinggung sesama peserta
 Pelecehan dengan kata-kata, baik kepada sesama peserta/panitia/staff
 Konsumsi minuman beralkohol selama permainan
Catatan: Pelanggaran etiket lain yang tidak tercantum di atas akan ditangani Komite kasus
demi kasus
PELANGGARAN BERAT TERHADAP ETIKET: DISQUALIFICATION under Rule 33-7

13. Marker



Pencatat Skor (Marker) adalah orang yang ditunjuk oleh Komite untuk mencatat
nilai/skor peserta. Dia bisa sesama peserta. Pencatat skor bukanlah wasit.
Kedi tidak diizinkan untuk bertindak sebagai pencatat skor atas nama pemain. Pemain
yang bertanggung jawab penuh sebagai marker, bukan kedinya.

14. Anti Doping
Para pemain tidak diperkenankan menggunakan obat apapun untuk meningkatkan
kemampuan. Apabila pemain terbukti menggunakan obat-obatan bukan untuk perawatan
kesehatan, Komite dapat meminta pemain melakukan test obat terlarang. Pemain yang
melanggar kondisi ini dapat di disqualifikasi.
Para pemain yang dalam perawatan kesehatan dan ragu atas status klinisnya diharapkan
meminta saran dari PGI melalui Komite
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15. Penundaan Permainan
Komite akan berusaha untuk menyelesaikan even secara keseluruhan. Bagaimanapun, Komite
berhak untuk menunda atau meniadakan pertandingan kalau diperlukan apabila terjadi cuaca
dengan keadaan yang memerlukan tindakan tersebut dilakukan.
Dalam suatu kondisi, dimana lapangan tidak dapat dimainkan dan permainan diabaikan atau
kondisi lain yang mengharuskan hal tersebut dilaksanakan, Komite akan memutuskan
tindakan atas pertandingan dan menginformasikan kepada seluruh peserta




Ketika suatu permainan ditangguhkan oleh Komite karena terjadi situai yang
membahayakan, jika para pemain dalam suatu match atau group tengah berada diantara
memainkan dua hole, mereka tidak diperkenankan melanjutkan permainan sampai
dengan Komite memerintahkan untuk melanjutkan permainan. Jika dalam proses
memainkan satu hole, mereka harus dengan segera menghentikan permainan sampai
dengan Komite memerintahkan untuk melanjutkan permainan. Jika pemain tidak
menghentikan permainannya dengan segera, ia diDISKUALIFIKASI, kecuali terhadap
keadaan yang membenarkan pengabaian penalti tersebut sebagaimana ditetapkan pada
peraturan 33-7. Sinyal penangguhan permainan untuk situasi yang membahayakan
adalah satu kali bunyi sirine panjang.
Berikut adalah sinyal yang digunakan:
Menghentikan permainan dengan segera : Satu kali bunyi sirine panjang
Menghentikan permainan : Tiga kali bunyi sirine berturut-turut, berulang-ulang
Melanjutkan permainan
: Dua kali bunyi sirine pendek, berulang-ulang

16. Rencana Evakuasi
Apabila terjadi keadaan darurat atau penundaan pertandingan, langkah-langkah berikut dan
beberapa prosedur akan berlaku mulai Jum’at (hari pertama) sampai akhir pertandingan:
 Hanya Tournament Director yang dapat menyatakan keadaan darurat atau menunda
permainan. Ini termasuk saat berlatih dan saat pertandingan.
 Pernyataan keadaan berbahaya atau penundaan pertandingan akan disampaikan
melalui radio kepada Wasit Kepala, Para Referee dan Komite Pertandingan sebelum
sirene (air horn) dibunyikan.
17. Biaya Peserta
Setiap peserta 5th Indonesia Elite Amateur Championship akan dikenakan biaya sebesar:
Rp. 1.200.000,- yang termasuk biaya golfing fee selama 3 (tiga) round. Untuk tip caddie dapat
langsung dibayarkan kepada masing-masing caddie dari peserta.
Pembayaran uang pendaftaran harus dibayarkan ke:
Nama Bank :
A/C Name
:
A/C Number :

Bank Central Asia Cab. Gading Serpong
PT Jakartabaru Cosmpolitan
8. 830. 676. 156
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18. Kedi & Transportasi
Biaya kedi selama pertandingan berlangsung sudah termasuk di dalam Biaya Pendaftaran.
Diingatkan untuk tip kedi selama pertandingan minimum Rp. 150.000,-/orang.
Seluruh peserta 5th Indonesia Elite Amateur Championship tidak diperkenankan untuk
menggunakan jasa kedi sendiri atau dari luar dan harus menggunakan jasa kedi dari Gading
Raya Padang Golf & Klub selama pertandingan berlangsung
Para peserta tidak diperkenankan memakai bentuk transportasi apapun selama ronde yang
ditentukan berlangsung, kecuali diijinkan Komite.
19. Pendaftaran Peserta
Pendaftaran harus sudah diterima oleh panitia paling lambat pada tanggal 14 Agustus 2017.
Peserta hanya akan dianggap sah dan dapat mengikuti pertandingan apabila panitia telah
secara resmi menerima pembayaran melalui bank yang telah ditunjuk oleh panitia ataupun
pembayaran secara langsung kepada panitia dengan menunjukan bukti pembayaran yang
dikirim ke fax Gading Raya Padang Golf & Klub.
20. Pembatalan Keikutsertaan & Pengembalian Biaya Pendaftaran
Peserta yang batal mengikuti pertandingan ini wajib memberitahukan kepada Komite secara
tertulis, adapun ketentuan pembatalan dan pengembalian biaya pendaftaran adalah sebagai
berikut:
a. Pembatalan yang disampaikan sebelum pairing list round pertama dipublikasikan, maka
biaya pendaftaran akan dikembalikan penuh.
b. Pembatalan yang disampaikan setelah pairing list round pertama dipublikasikan, maka
biaya pendaftaran akan dikenakan penalti sebesar 25%
c. Pembatan yang disamapaikan pada hari pelaksanaan pertandingan dengan alasan
apapun , maka biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan
21. Panitia Pelaksana
Tournament Director
Referee

:
:

Arbitrase:
 Bidang Pertandingan PB PGI
- Direktur Pertandingan
- Referee
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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.
 Pengumuman susulan akan di pasang di papan pengumuman (Notice to Players)
23. Penutupan Pertandingan
Pertandingan dianggap selesai apabila Piala sudah diserahkan kepada setiap pemenang pada
saat acara penyerahahan piala pada acara penutupan.
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