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INFORMASI PERTANDINGAN
TanggalPelaksanaan :Selasa –Kamis, 10 – 12 Januari 2023

TempatPelaksanaan:GadingRayaPadangGolf&Klub,Tangerang
Website Resmi : www.pbpgi.org

Kejuaraan Nasional Golf Junior 2023 akan dilaksanakan oleh sebuah panitia pelaksana yang telah ditunjuk oleh PB
PGI untukmelaksanakan pertandingan tersebut dan selanjutnya akan disebut sebagai Komite.

1. KEABSAHAN
Pertandingan ini akandilaksanakan sesuai denganketentuan-ketentuan dari Rules ofGolf yang sudah disahkan oleh the
R&A Rules Limited & the USGA, PGI Hardcard 2021, 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
Pertandingan ini terbuka untuk semua pegolf amatir junior yang belum mencapai ulang tahun ke-18 pada tanggal
12 Januari 2023, Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan utusan dari Pengprov PGI ataupun dari klub-
klub anggota PGI.

3. JADWAL PERTANDINGAN
 Senin, 9 Januari 2023 Latihan Resmi
 Selasa, 10 Januari 2023 Hari pertama Kelas A -D
 Rabu, 11 Januari 2023 Hari kedua Kelas A, B & C, Final Kelas D
 Kamis, 12 Januari 2023 Final Kelas A, B, C & Penutupan

4. FORMAT PERTANDINGAN
Pertandingan akan dilakukan dengan format stroke play, tanpamemakai handicap (GROSS / Scratch) 54 holes
untuk Kelas A, B, C Putera dan Puteri dan 36 holes untuk Kelas D Putera dan Puteri.

Putera (Boys) Area Tee Jarak
 Kelas A (15-17tahun) Hitam 6.313 meter
 Kelas B (13-14tahun) Hitam 6.313 meter
 Kelas C (11-12tahun) Putih 5.611 meter
 Kelas D (9 -10tahun) Kuning 4.418 meter

Puteri (Girls) Area Tee Jarak
 Kelas A (15-17 tahun) Putih 5.611 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. KESAMAAN SKOR
Dalam hal terjadinya kesamaan skor pada 2 (dua) atau lebih peserta untukmenentukan pemenang piala bergilir 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.

http://www.pbpgi.org/
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Dalam hal terjadinya kesaaman skor untuk posisi lainnya atau pemenang kelas 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 kecilmenang, sekiranyamasih 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
 hole18,yang lebihkecilmenang, sekiranyamasih sama,makaKomiteakanmemutuskandiaduputt.

6. PENGHARGAAN
 KelasAPutera (15-17tahun) :Juara,1stRunnerUp,2ndRunnerUp,3rdRunnerUp
 KelasBPutera(13-14tahun) :Juara,1stRunnerUp,2ndRunnerUp,3rdRunnerUp
 KelasCPutera (11-12tahun) :Juara,1stRunnerUp,2ndRunnerUp,3rdRunnerUp
 KelasDPutera (9-10 tahun) :Juara,1stRunnerUp,2ndRunnerUp,3rdRunnerUp

 KelasAPuteri (15-17tahun) :Juara,1stRunnerUp,2ndRunnerUp,3rdRunnerUp
 KelasBPuteri (13-14tahun) :Juara,1stRunnerUp,2ndRunnerUp,3rdRunnerUp
 KelasCPuteri (11-12tahun) :Juara,1stRunnerUp,2ndRunnerUp,3rdRunnerUp
 KelasDPuteri (9-10 tahun) :Juara,1stRunnerUp,2ndRunnerUp,3rdRunnerUp

Catatan:
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 PUTIH

7. WAKTU START &PENGELOMPOKAN
 Komite akanmembuat 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 sebelumwaktu start di teemasing-masing.

8. 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 (TournamentDirector)
 Wasit Kepala (Chief Referee)
 BidangPertandinganPBPGI

9. PENDAFTARAN PESERTA
Pendaftaran harus sudah diterima oleh panitia paling lambat pada tanggal 3 Januari 2023
Peserta hanya akan dianggap sah dan dapat mengikuti pertandingan apabila panitia telah secara resmi mengkonfirmasi
pendaftaran dan dapat melakukan pembayaran melalui bank yang telah ditunjuk oleh Komite.

10. PENUTUPAN PERTANDINGAN
Pertandingan dianggap telah ditutup dengan resmi apabila hasil pertandingan telah diumumkan / dipasang di papan
pengumuman .
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