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INFORMASI PERTANDINGAN 

Tanggal Pelaksanaan : Jum’at – Minggu, 11 – 13 February 2022 

Tempat Pelaksanaan : Gading Raya Padang  Golf & Klub  

Website Resmi : www.pbpgi.org 

 

2nd Indonesia Elite Amateur Invitational akan dilaksanakan oleh sebuah panitia pelaksana yang ditunjuk oleh PB PGI 

untuk melaksanakan pertandingan tersebut dan selanjutnya akan disebut sebagai Komite. Pertandingan ini bertujuan 

menyaring atlet-atlet yang akan berkompetisi di ajang Southeast Asian Games.  

 

1. KEABSAHAN 

Pertandingan ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Rules of Golf yang sudah disahkan oleh The R&A Ltd 

& the USGA yang terkini, Hard Card PGI 2021, Ketentuan Kompetisi, Lampiran serta Peraturan Setempat yang telah 

disetujui oleh Komite. 

 

2. PESERTA 

Yang berhak untuk mengikuti 2nd ndonesia Elite Amateur Invitational ini adalah para pegolf Amatir Putera & Puteri 

warga negara Republik Indonesia perwakilan Pengprov PGI yang terundang. 

Jumlah peserta dibatasi sampai dengan 36 orang. 

 

3. JADWAL PERTANDINGAN 

• Jum’at, 11 February 2022 Hari pertama pertandingan  

• Sabtu, 12 February 2022 Hari kedua pertandingan  

• Minggu, 13 February 2022 Final  

 

4. FORMAT PERTANDINGAN  

Pertandingan ini akan dilaksanakan dengan format stroke play, tanpa memakai handicap (GROSS / Scratch) 54 holes 

Pemain Putera bermain dari Tee Hitam  slope rating 134; course rating 73.1 

Pemain Puteri bermain dari Tee Putih  slope rating 124; course rating 68.6 

 

5. KESAMAAN SKOR  

Dalam hal terjadinya kesamaan skor pada 2 (dua) atau lebih peserta untuk menentukan pemenang posisi pertama 

Divisi Putera dan Divisi Puteri, kesamaan skor akan diselesaikan dengan jalan tanding hole demi hole play-off (hole by 

hole sudden death play-off) di hole yang ditentukan oleh Komite & Direktur Pertandingan. 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 kesaaman skor untuk posisi lainnya akan ditentukan dengan membandingkan kartu skor hari 

terakhir (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 diadu putt. 

 

 

http://www.pbpgi.org/
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6. PENGHARGAAN  

Komite akan menyediakan hadiah sebagai berikut: 
 

 PUTERA        PUTERI 

• Juara (Champion)  ⦁   Juara (Champion) 

• 1st Runner-up   ⦁   1st Runner-Up         

• 2nd Runner-up   ⦁   2nd Runner-Up 

      

7. 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. 

 

8. PERSELISIHAN & BANDING 

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

penyelesaian suatu ronde. 

 

9. PENUTUPAN PERTANDINGAN 

Pertandingan dianggap telap ditutup dengan resmi apabila hasil pertandingan telah diumumkan atau dipasang di papan 

informasi.  


