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1. PERATURAN GOLF  

Turnamen  junior ini akan dimainkan mengacu kepada  Peraturan Golf  yang  diberlakukan  oleh 

the  R&A Rules Limited & the USGA yang terkini, Hardcard PGI 2018, Ketentuan Kompetisi, 

Lampiran serta Peraturan Setempat 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 Golf Junior ini terbuka untuk semua pegolf amatir junior yang belum mencapai ulang 

tahun ke-18 pada tanggal 18 Januari 2018 yang merupakan utusan dari Pengprov PGI ataupun 

dari klub-klub anggota PGI. 

 

3. FORMAT PERTANDINGAN  

Pertandingan akan dilakukan dengan format stroke play, tanpa memakai handicap (GROSS / 

Scratch)  54 holes untuk Kelas A-B Putera dan A-B Puteri dan 36 holes untuk Kelas C-D Putera 

dan C-D Puteri. 

 

4. TEES 

Putera  (Boys)     Tee Box   Jarak 

 Kelas A (15-17 tahun)  Hitam    6.472 meter    

 Kelas B (13-14 tahun)  Biru    5.990 meter    

 Kelas C (11-12 tahun)  Putih    5.611 meter    

 Kelas D (9 -10 tahun)  Kuning   4.418 meter 

 

Puteri (Girls)     Tee Box   Jarak  

 Kelas A (15-17 tahun)  Biru    5.990 meter 

 Kelas B (13-14 tahun)  Putih    5.611 meter 

 Kelas C (11-12 tahun)  Merah    5.092 meter 

 Kelas D (9-10 tahun)   Kuning   4.418 meter 

                
 

5. JADWAL PERTANDINGAN 

 Senin, 15 Januari 2018  Babak Latihan Resmi 

 Selasa, 16 Januari 2018  Hari pertama Kelas A - D 

 Rabu, 17 Januari 2018  Hari kedua Kelas A – B; Final Kelas C - D 

 Kamis, 18 Januari 2018 Final Kelas A – B & Penutupan 

 

6. PENGHARGAAN 

 Kelas A Putera (15-17 tahun) : Juara, 1st Runner Up, 2nd Runner Up 

 Kelas B Putera (13-14 tahun) : Juara, 1st Runner Up, 2nd Runner Up 

 Kelas C Putera (11-12 tahun) : Juara, 1st Runner Up, 2nd Runner Up 
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 Kelas D Putera (9-10 tahun) : Juara, 1st Runner Up, 2nd Runner Up 

 Kelas A Puteri (15-17 tahun) : Juara, 1st Runner Up, 2nd Runner Up 

 Kelas B Puteri (13-14 tahun) : Juara, 1st Runner Up, 2nd Runner Up 

 Kelas C Puteri (11-12 tahun) : Juara, 1st Runner Up, 2nd Runner Up 

 Kelas D Puteri (9-10 tahun)  : Juara, 1st Runner Up, 2nd Runner Up 

 

Catatan: 

Khusus Pemenang Piala Bergilir Putera & Puteri hanya diperuntukkan bagi pemain Warga 

Negara Indonesia (WNI) 

Piala Bergilir Putera hanya diperebutkan oleh pemain Putera yang bermain di tee HITAM 

Piala Bergilir Puteri hanya diperebutkan oleh pemain Puteri yang bermain di tee BIRU 

  

7. RONDE LATIHAN 

 Pemain yang sudah mendaftarkan diri dan dinyatakan sah telah membayar biaya 

pendaftaran kepada panitia dapat mengikuti fasilitas latihan setiap hari Rabu & Kamis 

(tidak termasuk Public Holiday) dikenakan biaya golf sebesar Rp. 310.000 (jalan kaki) 

dengan melakukan reservasi terlebih dahulu. Spektator dikenakan biaya cart fee per unit 

Rp. 390.000,- 

 Setiap peserta diberikan fasilitas “free green fee” untuk babak latihan resmi pada hari 

Senin, 15 Januari 2018 (waktu tee off terakhir pukul 09.00 WIB) dan hanya dikenakan 

biaya golfing fee Rp. 210.000,-/ronde. Bila akan menggunakan cart ditambah cart fee per 

unit Rp. 390.000,- 

 

8. WAKTU START & PENGELOMPOKAN 

 Komite akan membuat daftar kelompok pada hari pertama dan selanjutnya daftar 

kelompok untuk hari kedua akan dibuat berdasarkan hasil ranking skor individual pada 

hari pertama dan peserta harus memulai startnya sesuai kelompok dan waktu yang 

ditentukan. 

 Komite berhak mengubah pengelompokan (drawing) apabila diperlukan. 

 Setiap pemain hendaknya memastikan waktu startnya masing-masing dari daftar 

pengelompokan (drawing) yang diterbitkan Komite dan siap 10 (sepuluh) menit sebelum 

waktu start di tee masing-masing. 

 Setiap pemain harus start pada waktu yang telah ditetapkan oleh Komite. (Per 6-3a) 

 

 

9. TRANSPORTASI 

Semua pemain dan kedinya harus berjalan kaki setiap saat, tidak diperkenankan menggunakan 

buggy/transportasi apapun selama pertandingan berlangsung  kecuali diperbolehkan oleh Komite 

dan dicantumkan di papan pengumuman NOTICE TO PLAYER.  
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10.  KEDI 

a. Pemain hanya diperkenankan memakai caddie yang disediakan Komite Pertandingan  

b. Pemain boleh dibantu oleh seorang kedi, tetapi dibatasi hanya memakai jasa seorang kedi 

pada satu saat.  

 

11.   PERLENGKAPAN (EQUIPMENT) 

a. LIST OF CONFORMING DRIVER HEADS 

Driver yang dibawa pemain harus memiliki kepala klab, yang diidentifikasikan oleh model 

dan sudut lambung yang tercantum pada daftar kepala driver terkini, yang diterbitkan 

oleh the 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 klab-klab 

melanggar Ketentuan adalah:  

• Dua pukulan untuk setiap hole terjadinya pelanggaran; 

• Penalti maksimal per ronde – Empat pukulan. 
 

Pada kejadian terjadinya pelanggaran diantara permainan dua hole, penaltinya 

diberlakukan untuk hole berikutnya. 
 

Penalti akibat melakukan pukulan dengan klab yang melanggar ketentuan: 

DISKUALIFIKASI. 

 

b. LIST OF CONFORMING GOLF BALLS  

Semua bola golf 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 

 

c. ALAT PENGUKUR JARAK 

Pemain diperbolehkan menggunakan alat pengukur jarak, namun fitur Slope (apabila ada) 

dilarang untuk digunakan. 

Penalti atas pelanggaran ini : DISKUALIFIKASI 

 

12. PENGEMBALIAN KARTU SKOR  

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 apapun). 
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13. KESAMAAN SKOR (TIES)  

 Untuk Pemenang Piala Bergilir  

Bila terjadi kesamaan skor akan diselesaikan dengan jalan tanding  hole demi hole (hole by 

hole sudden death play-off) di hole 18 atau yang ditentukan oleh Komite, kalau perlu 

diulang sampai ada pemenangnya. 
 

Apabila yang terbaik untuk tanding penentuan (play-off) lebih dari dua orang, maka di 

hole dimana skor pemain yang skornya masih sama akan meneruskan ke hole berikut dan 

pemain lainnya yang skornya lebih buruk, langsung berhenti 

 

 Untuk Pemenang Kelas 

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 masih 

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 para pemain yang seri diadu putt. 

 

14. ETIKET  

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:  

(i) Penggunaan telepon genggam atau alat komunikasi serupa yang berulang dan 

mengganggu pemain lain di lapangan dilarang selama putaran pertandingan. Pelanggaran 

atas ketentuan ini: DISKUALIFIKASI 

(ii) Semua pemain dilarang merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol di dalam dan di 

sekitar Klub. Pelanggaran atas ketentuan ini : DISKUALIFIKASI    

(iii) Membuat kekacauan yang berulang-ulang atau yang dapat menyinggung sesama peserta. 

(iv) Pelecehan dengan kata-kata (memaki/mengumpat), baik kepada sesama 

peserta/panitia/staff dan/atau melempar klub golf. Pelanggaran atas ketentuan ini: 

DISKUALIFIKASI 
 

Catatan: Pelanggaran etiket lain yang tidak tercantum di atas akan ditangani Komite kasus demi 

kasus                                                     
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15. CARA BERPAKAIAN  

Semua peserta diwajibkan berpakaian sepantasnya sesuai aturan local lapangan dan 

menggunakan sepatu khusus golf dengan soft spike. 

 

16. RENCANA EVAKUASI  

Hanya Direktur Pertandingan (Tournament Director) yang dapat menyatakan keadaan 

berbahaya atau menunda permainan. Ini termasuk saat berlatih dan saat pertandingan.  

 

17. PENGHENTIAN PERMAINAN  

 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 

 

18. 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.  

 

19. 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. 
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20. GANTI RUGI/KEWAJIBAN  

 Loker 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, disarankan untuk dibawa pulang  

 

21. INFORMASI UMUM  

 Pertanyaan tentang Peraturan Golf, Ketentuan Pertandingan dan Peraturan Setempat 

harus ditujukan kepada Direktur Pertandingan (Tournament Director), Co – Tournament 

Director  atau para Wasit (Referee) 

 Dalam keadaan luar biasa, Komite berhak merubah Ketentuan Pertandingan 

 Setiap peserta dianggap telah membaca dan mengerti Peraturan dan Ketentuan 

Pertandingan 

 Pengumuman susulan akan dipasang dipapan pengumuman (Notice to Player) 

 Komite berhak mendiskualifikasi seorang kompetitor yang memberi keterangan palsu di 

formulir pendaftaran. 

 Salinan Peraturan Setempat (Local Rules) akan dipampang dipapan pengumuman dan 

dapat diminta pada petugas pendaftaran. 

 

Anggota Komite Banding (Appeal Committee) secara bersama-sama mewakili ”KOMITE” untuk 

menjatuhkan suatu keputusan, sehubungan dengan Peraturan 33-7 atau dalam hal terjadinya 

perselisihan (dispute). Anggota Komite Banding (Appeal Committee) adalah sebagai berikut:  

- Bid. Pertandingan PB PGI 

- Direktur Pertandingan (Tournament Director) 

- Chief Referee 

 

Direktur Pertandingan & Wasit 

- Tournament Director : M. Anthony Chandra 

- Co – Tournament Director : Hardi Hartoko  

- Chief Referee   : Robby S. Robot 

- Referee   : 1.  Djaya Sudarya 

      2.  Maman Widjaja 

      3.  Kamil Arief 

      4.  Raymond M. Robot 

 

22. PENUTUPAN PERTANDINGAN  

Pertandingan dianggap telah ditutup dengan resmi apabila daftar nama pemenang telah dipasang 

di papan pengumuman.  
 

 


