
 

KEJUARAAN NASIONAL GOLF AMATIR 2019 
Gading Raya Padang Golf & Klub, 8 – 11 Oktober 2019 

 

  Hal. 1 

 

INFORMASI PERTANDINGAN 

Nama Pertandingan : Kejuaraan Nasional Golf Amatir 2019 

Tanggal Pertandingan : 8 – 11 Oktober 2019  

Website Resmi  : www.pbpgi.org  

Tempat Pelaksanaan : Gading Raya Padang Golf & Klub, Banten 

 

 

Kejuaraan Nasional Golf Amatir 2019 akan dilaksanakan oleh sebuah panitia pelaksana yang telah 

ditunjuk oleh PB PGI untuk melaksanakan pertandingan tersebut dan selanjutnya akan disebut sebagai 

Komite. 

 

1. KEABSAHAN 

Pertandingan ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Rules of Golf yang sudah 

disahkan oleh the R&A Rules Limited & the USGA, PGI Hardcard 2019, Ketentuan Pertandingan, 

Adendum dan Peraturan Setempat yang telah disetujui oleh Komite. Perselisihan, bila ada, akan 

diselesaikan oleh Komite, dan keputusan yang dibuat oleh Komite  bersifat final. 

 

2. PESERTA 

Yang berhak untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Golf Amatir 2019  ini adalah para pegolf Amatir 

baik Putra maupun Putri (perorangan dan beregu) warga negara Republik Indonesia (WNI) utusan 

dari Pengprov PGI ataupun utusan dari klub-klub anggota PGI tanpa batas umur dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

       

             Putera : Maksimum Handicap Indeks  7.2  

             Puteri  : Maksimum Handicap Indeks  9.2 

 

Setiap peserta harus dapat membuktikan keabsahan handicap indeksnya masing-masing dengan 

membawa/menunjukan kartu atau pernyataan dari Pengprov atau Klub yang ditanda tangani oleh 

Kapten dari Pengprov atau Klub peserta tersebut.  

 

Peserta juga harus memenuhi persyaratan "Rules of Amateur Status" yang dikeluarkan the R&A Rules 

Limited & the USGA. 

 

 

 

 

 

http://www.pbpgi.org/
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3. JADWAL PERTANDINGAN  

TANGGAL WAKTU KETERANGAN  

 

Senin, 7 Oktober 2019  
 

06.30 WIB 

14.00 WIB 

 

Babak Latihan Resmi  

Technical Meeting  
 

 

Selasa, 8 Oktober 2019 
 

06.30 WIB - 

Selesai 

 

Ronde Pertama Perorangan & Beregu 

Divisi Putera & Puteri  
 

 

Rabu, 9 Oktober 2019 

 

 

06.30 WIB - 

Selesai 

 

Ronde Kedua Perorangan & Beregu 

Divisi Putera & Puteri  
 

 

Kamis, 10 Oktober 2019 
 

06.30 WIB - 

Selesai 

 

Ronde Ketiga Perorangan & Beregu 

Divisi Putera & Puteri  
 

 

Jum’at, 11 Oktober 2019 
 

06.30 WIB – 

Selesai 

14.00 WIB 

 

Final Perorangan & Beregu Divisi Putera & Puteri 

 

Pengumuman Hasil Pertandingan  

Penyerahan Medali Pemenang  

Penutupan Acara 
 

 

4. PERTANDINGAN BEREGU 

Pertandingan beregu dilaksanakan bersamaan dan tidak terpisah dari pertandingan utama yaitu 

Kejuaraan Nasional Amatir 2019 dan dimainkan 72 hole dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

 Anggota regu baik Putra maupun Putri harus berasal dari satu Provinsi atau dari satu 

Perkumpulan (klub) yang terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) orang pemain. 

 Setiap regu dapat menunjuk salah satu dari 2 (dua) atau 3 (tiga) orang pemain atau orang lain 

(tidak diperkenankan pegolf professional) sebagai seorang Kapten. Jika regu menunjuk orang 

lain selain pemain dalam regu sebagai Kapten, maka ia dapat memberikan saran. Orang 

tersebut harus diidentifikasi oleh Komite sebelum pertandingan dimulai. 

 Komite harus sudah menerima nama-nama anggota regu yang akan bertanding paling lambat 1 

(satu) hari sebelum pertandingan.  

 

Catatan: Kategori beregu akan dipertandingkan bila minimal regu yang mendaftar sebanyak 5 regu, 

baik untuk Beregu Putera maupun Beregu Puteri.  
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5. FORMAT PERTANDINGAN 

A. PERTANDINGAN DIVISI PUTERA 

Pertandingan akan dilaksanakan dalam 4 putaran selama 4 hari, dimana setiap hari dimainkan 

18 hole untuk Divisi Putera menggunakan format Stroke Play Gross  

1. Perorangan Putera 

72 hole stroke play pada 8 – 11 Oktober 2019, cut-off akan diberlakukan setelah 

menyelesaikan 36 holes. Perorangan Putera bermain dari Area Tee HITAM.   

2. Beregu  Putera  

Akan dilaksanakan bersamaan dan tidak terpisah dari pertandingan utama, dimainkan 72 

hole pada 8 -11 Oktober 2019. Setiap team terdiri dari 2 atau 3 pemain berasal dari satu 

Provinsi atau satu Perkumpulan (Klub) yang sama dan 2 score terbaik dari pemain akan 

menjadi score harian regu. Pemenang dari pertandingan beregu adalah regu dengan 

kombinasi score Gross agregat terendah untuk 72 hole. Jika total regu yang berpartisipasi 

lebih dari 5 regu, 4 regu terbaik akan melanjutkan ke pertandingan selanjutnya (Ronde 

ketiga dan keempat), berdasarkan kombinasi score Gross agregat terbaik selama dua  hari. 

Beregu Putera bermain dari Area Tee HITAM. 

 

B. PERTANDINGAN DIVISI PUTERI  

Pertandingan akan dilaksanakan dalam 4 putaran selama 4 hari, dimana setiap hari dimainkan 

18 hole untuk Divisi Putera menggunakan format Stroke Play Gross  

1. Perorangan Puteri  

72 hole stroke play pada 8 – 11 Oktober 2019, cut-off akan diberlakukan setelah 

menyelesaikan 36 holes. Perorangan Putera bermain dari Area Tee PUTIH.   

2. Beregu Puteri 

Akan dilaksanakan bersamaan dan tidak terpisah dari pertandingan utama, dimainkan 72 

hole pada 8 -11 Oktober 2019. Setiap team terdiri dari 2 atau 3 pemain berasal dari satu 

Provinsi atau satu Perkumpulan (Klub) yang sama dan 2 score terbaik dari pemain akan 

menjadi score harian regu. Pemenang dari pertandingan beregu adalah regu dengan 

kombinasi score Gross agregat terendah untuk 72 hole. Jika total regu yang berpartisipasi 

lebih dari 5 regu, 4 regu terbaik akan melanjutkan ke pertandingan selanjutnya (Ronde 

ketiga dan keempat), berdasarkan kombinasi score Gross agregat terbaik selama dua  hari. 

Beregu Putera bermain dari Area Tee PUTIH. 

 

6. KESAMAAN SKOR (TIES) 

Perorangan - Dalam hal terjadinya hasil sama pada 2 (dua) atau lebih peserta untuk menentukan 

pemenang / juara Divisi Putera dan Divisi Puteri, kesamaan skor akan diselesaikan dengan jalan 

tanding hole demi hole (hole by hole sudden death play-off) di hole yang ditentukan oleh Komite & 
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Direktur Pertandingan (Tournament Director). Apabila pemenang masih tidak dapat ditentukan maka 

hole demi hole play-off akan berlanjut di hole yang ditentukan oleh Komite kembali hingga pemenang 

ditentukan berdasarkan eliminasi. 
 

Dalam hal terjadinya kesamaan skor untuk posisi lainnya, kesamaan skor akan ditentukan dengan 

membandingkan kartu skor (count back system) berdasarkan urutan berikut: 

 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. 

 

Beregu - Dalam hal terjadinya kesamaan skor dalam even beregu, regu pemenang akan diputuskan 

dengan membandingkan kartu skor pemain dengan skor terendah pada hari terakhir dari masing-

masing regu sebagai perwakilan dari regu yang skornya sama. Urutan membandingkan kartu skor 

diberlakukan sebagaimana even perseorangan diatas. 

 

7. HADIAH / MEDALI 

Komite akan menyediakan hadiah sebagai berikut baik untuk perorangan maupun beregu masing-

masing: 

 

Perorangan 

Putra   :  Juara  (Champion) 

                1st Runner-up 

                2nd Runner-up 

                3rd Runner-up 

                4th Runner-up 

Putri     :  Juara  (Champion) 

                1st Runner-up 

                2nd Runner-up 

                3rd Runner-up 

                4th Runner-up 

 

Beregu 

Putra   :  Regu Terbaik (1Trophy, 3 Medali) 

                1st Runner-up (3 Medali) 

                2nd Runner-up (3 Medali) 

Putri   :  Regu Terbaik (1Trophy, 3 Medali) 

                1st Runner-up (3 Medali) 

                2nd Runner-up (3 Medali) 

 

Catatan:  Khusus Juara (Champion) Putra & Putri hanya diperuntukkan bagi pemain Warga Negara 

Indonesia (WNI)   
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8. WAKTU START & PENGELOMPOKAN 

 Komite akan menentukan waktu start dan pengelompokan untuk dua ronde pertama. 

Selanjutnya pengelompokan akan diatur sesuai dengan total skor perorangan terakhir; skor 

terendah akan tee off terakhir dari tee satu dan skor tertinggi akan tee off dari tee sepuluh. 

 Waktu start dan group akan diumumkan di Papan Pengumuman Pertandingan. Pengumuman 

ini dianggap cukup. 

 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 

 

9. PERSELISIHAN & BANDING  

Setiap perselisihan yang timbul saat pertandingan harus diajukan/naik banding kepada Komite 

secepatnya setelah penyelesaian suatu ronde.  

Yang dimaksud sebagai Komite dalam kaitan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peraturan 

adalah: 

 Direktur Pertandingan (Tournament Director) 

 Wasit Kepala (Chief Referee) 

 Bidang Pertandingan PB PGI  

 

10. PENDAFTARAN PESERTA 

Pendaftaran harus sudah diterima oleh panitia paling lambat pada tanggal 1 Oktober 2019. (formulir 

pendaftaran terlampir). 

 

Peserta hanya akan dianggap sah dan dapat mengikuti pertandingan apabila panitia telah secara resmi 

mengkonfirmasi pendaftaran dan melakukan pembayaran melalui bank yang telah ditunjuk oleh 

Komite ataupun pembayaran secara langsung kepada Komite dengan menunjukan bukti pembayaran. 

 

11.PEMBATALAN KEIKUTSERTAAN DAN 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 draw list hari pertama dipublikasikan, maka biaya 

pendaftaran akan dikembalikan penuh. 

b. Pembatalan yang disampaikan setelah draw list hari pertama dipublikasikan, maka biaya 

pendaftaran akan dikenakan pinalti sebesar 50 % 
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c. Pembatalan yang disampaikan pada hari pelaksanaan pertandingan dengan alasan apapun , maka 

biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan 

 

12. INFORMASI UMUM  

 Pertanyaan tentang Peraturan Golf, Ketentuan Pertandingan dan Peraturan Setempat harus 

ditujukan kepada Direktur Pertandingan (Tournament Director) atau Wasit Kepala (Chief 

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 di papan pengumuman (Notice to Player) 

 Komite berhak mendiskualifikasi seorang kompetitor yang memberi keterangan palsu di 

formulir pendaftaran. 

 Salinan Ketentuan Tempo Permainan (Pace of Play) dan Peraturan Setempat (Local Rules) akan 

dipampang dipapan pengumuman dan dapat diminta pada petugas pendaftaran. 

 

13. PENUTUPAN PERTANDINGAN  

Pertandingan dianggap telah ditutup dengan resmi apabila hasil pertandingan telah diumukan/ dipasang 

di papan pengumuman.  


