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TURNUVALARA KATILABİLMEK İÇİN O YILA AİT HANDİKAP ÜCRETİNİN TÜRKİYE 
GOLF FEDERASYONU’NA YATIRILMIŞ OLMASI GEREKİR.  

 
Turnuva Yönetmeliği Golf ve Handikap Komitesi tarafından yıl başında yayınlanır, yıl 

içerisinde gerektikçe aynı Komite tarafından güncellenir. 
 

Her turnuvada  bir “Oyun Komitesi” belirlenir. “Oyun Komitesi” kısaca “ Komite” ayrıca 
belirlenmeyen turnuvalarda “Golf ve Handikap Komitesi” bu görevi üstlenir.  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 A) SPONSORLU TURNUVALAR 

 

1. TURNUVA GÜNLERİ VE OYUNCU SAYISI  
1.1. Katılımcı sayısı turnuva tarihinden 1 hafta önce Golf ve Handikap Komitesi tarafından 

belirlenir. 
1.2. Sponsorlu turnuva günler aksi belirtilmedikçe haftasonu cumartesi ve Pazar günleridir. 
1.3. Farklı bir program belirtilmedikçe ödül törenleri Pazar günler saat 18.30’da Nakkaştepe 

kulüp binasında yapılır. 
 

2. KAYIT VE GÜN SEÇİMİ 
 

2.1. Turnuvalar  geçerli handikapı olan tüm üyelerimize açıktır. Turnuva yönetmeliği 
gereği handikapları inaktif olan oyuncular, turnuva organizasyonunun onaylaması ve 
yer olması durumunda  turnuvalara katılabilir ancak dereceye girseler dahi ödül 
alamazlar. Üyelerimizin handikaplarını kulübümüzden  veya web sayfamızdan takip 
etmeleri gerekmektedir. 

2.2. Geçmiş yıllara ait aidat borcu bulunan üyeler turnuvalara iştirak edemezler. 
2.3. Üyelerimiz tercih ettikleri "Gün" için kayıt yaptırırlar.  
2.4. Turnuvalara başvurular email ortamında turnuva@igk1895.com adresine veya 

websitemizdeki turnuva başvuru/kayıt  bölümünden dijital olarak yapılır. 
2.5. Kayıtlar turnuva duyurusundan itibaren, turnuva gününden 2 gün önce saat 17.00’a 

kadar kabul edilir. Bu zamana kadar yapılan başvurularda İGK kulüp üyelerine 

katılım için öncelik hakkı verilir. Kayıtlar başvuru sırasına görte değerlendirilecektir. 
2.6. Kontenjanlarının üzerinde kayıt yaptırılmış "Turnuva Günleri" icin, yedek liste 

hazırlanacaktır. Esas listede iptaller olması durumunda yedek listedeki oyuncular 

başvurusırasına göre esas katılım listesine alınacaktır. Yedek listedeki oyuncular 

arasında İGK üyelerinin önceliği vardır. 
2.7. Katılım listeleri turnuvadan bir önceki gün saat 17.00’a kadar tüm katılımcılara 

kontrol amaçlı duyurulur. Listeleri kontrol etmek katılımcıların yükümlülüğündedir.  
2.8. Turnuvalarda sponsorun talebi doğrultusunda 8 kişilik yer sponsora ayırılacaktır. 
2.9. Diğer Kulüp Başkan ve Kaptanları için de gerek olması halinde 8 kişilik yer 

ayırılacaktır. 
 

3. OYUN DÜZENİ 
 

3.1. Farklı bir şekilde anons edilmedikçe turnuvalar ‘stableford’ format üzerinden oynanır. 

3.2. Farklı bir şekilde anons edilmedikçe, çıkışlar "shot gun" usulüne göre yapılır. 
3.3. Flight'lar “Komite” tarafından aksine karar alınmadıysa ayrı bir kura ile, her handikap 

kategorisinden 1 oyuncu olması prensibiyle belirlenir. 

3.4. Oyunlar "Course Marshall" gözetiminde ve oyun akışı için hedeflenen sürede 

tamamlanır. 
3.5. Gruplar turnuvanın oynanacağı sabah belirlenir ve sahadaki panoya asılır. 

3.6. Turnuva cıkışlarının tee-time veya shot-gun olup olmadığına bakılmaksızın, skorlarda 

eşitlik halinde 10-18 inci çukurlardaki en iyi skorlar karşılaştırılır. Eşitlik halinde 

sırasıyla 10-18, 13-18, 16-18 ve 18nci çukurlardaki puanlar karşılaştırılır. Eşitlik 



devam ediyorsa veya turnuvanın  9 çukur üzerinden değerlendirilmesi halinde 

sırasıyla 1-9, 4-9, 7-9 ve 9ncu çukurlardaki puanlar karşılaştırılır. Bu 

karşılaştırmalarda da eşitlik varsa  Oyun Komitesi turnuvanın sonunda nasıl bir yol 

izleneceğine karar verir ve gerekçesi ile birlikte açıklar. 
3.7. Oyun partnerleriyle buluşmak ve skor kartlarını takas etmek üzere kendilerine verilen 

zamandan  10 (on) dakika önce tee’de olmak oyuncuların sorumluluğudur. Tee’ye başlama 
saatinden 5 dakikadan fazla geç gelinmesi durumunda oyuncu diskalifiye olur. 

3.8. Her etkinliğin tamamlanmasının ardından Kulüp Müdürü tarafından bir rapor yazılarak İGK 
Yönetim Kurulu üyelerine gönderilecek ve gerekirse gerçekleşen etkinliklerle ilgili harekete 
geçilerek, herhangi bir hatalı oyun raporu etraflıca araştırılacaktır. 

3.9.  Tüm davetlilerin de turnuva koşullarına uyması gerekir. 

 
  

4. İPTALLER 
 

4.1. İptaller, turnuvadan 1 gün önce akşam 17.00’ye  kadar yapılmalıdır.  
4.2. Belirtilen saatten sonra yapılan iptallerde veya hiç haber verilmeden yapılan iptallerde 

Oyun ve Handikap Komitesi oyuncunun iptal sebebi ile ilgili bilgi ister. Bir üye bir 

golf sezonu içinde 2 kere habersiz turnuvaya gelmez veya son iptal saatinden sonra 

gelemeyeceğini bildirir ise, bir sonraki turnuvada yer alamaz. Üye olmayan bir 

oyuncu haber vermeden turnuvaya gelmez veya iptal saatinden sonra gelemeyeceğini 

bildirir ise bir sonraki turnunvadan men edilir. 
4.3. Her üye ismini, turnuvadan bir gün önce tüm üyelere duyurulan turnuva listesinde 

kontrol etmekle yükümlüdür. 

 

  

5. TURNUVA KAYIT ÜCRETİ 
 

5.1. Üyelerimiz katılacakları turnuva başına buggy dahil  günlük green fee  bedelini 

turnuvaya kayıt sırasında kulübün web sayfasından ödeyebilirler. Kayıtta ödeme 

yapmayan üyelerimiz turnuvada yer almaları halinde green fee ücretleri hesaplarına 

sonraki ilk iş gününde intikal ettirilir. Bir sonraki turnuvaya  greenfee hesabı açık 

olan üyenin kaydı yapılmaz. 
 

 

6. KATEGORİLER 
 
6.1. Türkiye Golf Federasyonu’nun tavsiyeleri uyarınca aksine “Komite” kararı yoksa, turnuvalar 

erkekler için üç (A,B,C) ve kadınlar için iki (A,B) kategoride oynanacaktır. 
6.2.  Erkek kategorilerini belirlemek için kullanılacak oranlar yaklaşık A-% 20, B-% 35, C-% 45 

olacaktır. Kadın kategorilerini belirlemek için kullanılacak oranlarsa yaklaşık A-% 40, B-% 60 
olacaktır. 

6.3. Senior kategorisi söz konusu turnuva tarihinde 55 yaşında (56’dan gün almış ve daha büyük) 
olan oyuncuları kapsar. Eğer bir oyuncu Senior kategorisinde yer almak istiyorsa söz konusu 
etkinliğe kaydolurken bunu Golf ve Handikap Komitesi’ne belirtmesi gerekir. Komite’nin 
onayından sonra oyuncu turnuvalarda ve maç oyunlarında Senior Kategorisinde oynayabilir. 

6.4. Bir oyuncunun Junior  (genç) kategorisinde yer alabilmesi için söz konusu turnuva tarihinde 
17 yaşında veya daha küçük (19 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir. 



7. ÖDÜLLER 
 
7.1. Turnuvalar sonunda her kategoride ilk üçe giren oyunculara kupa verilir. Her turnuvada 

ayrıca en iyi gross skora sahip oyuncuya verilmek üzere ‘Gross’ ödülü de vardır.  GHK 
tarafından açıklanması durumunda turnuvalarda ‘Nearest to the Pin ve Longest Drive’ 
ödülleri de verilir. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

B) MAÇ OYUNU ETKİNLİKLERİ 

 

Arçelik Kupası /İstanbul Kupası/ Boğaziçi Kupası/Scratch Matchplay 

Masters 
 

 

1. KATILIM 
 
1.1. Maç oyunları EGA handikapına sahip tüm üyelere açıktır. 
1.2. EGA handikapına göre oyun handikapı 28'in üzerinde olan oyuncuların handikapları 28 ile 

sınırlandırılır. 
1.3. Bu etkinlikler için uygulanacak handikap limiti her yıl Golf ve Handikap Komitesi tarafından 

belirlenecektir. 
1.4.  Son kayıt tarihinde 17 yaşında veya daha küçük olan (19 yaşından gün almamış olan) 

Juniorların yetişkin matchplay (maç oyunu) etkinliklerine katılamazlar. Junior Arçelik ve 
Junior İstanbul Kupası kategorileri de mevcuttur. Juniorlar için handikap kısıtlaması yoktur. 

 

2. KAYIT 

 
2.1. Maç oyunlarına kayıtlar kulübün web sitesi üzerinden veya info@igk.com.tr adresinden 

yapılır. 
2.2. Arçelik, İstanbul, Boğaziçi ve Under Armour Kupalarına son kayıt tarihi her sene GHK 

tarafından üyelere duyurulur.  
2.3. Son başvuru tarhinden sonar yapılan kayıtlar kabul edilmeyecektir. 

 

3. OYUN DÜZENİ 
 
3.1. Oyuncular, oyun partnerleriyle buluşmak üzere kendilerine verilen zamandan on dakika 

önce tee’nin başında olmalıdır. Başlama saatinden 5 dakika sonra tee’ye gelen oyuncu 
diskalifye olur. 

3.2. Maç oyunu etkinliklerinde oyun tarihinin belirlenmesi tamamen oyuncuların insiyatifindedir. 
Oyuncular karşılıklı anlayış ve centilmenlik çerçevesinde maç tarihlerini kararlaştırır ve 
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maçlarını oynarlar. Taraflardan biri maçlarını oynayamayacak durumda ise kulübün yıllardır 
süregelen etik değer ve gelenekleri doğrultusunda bir diğerine ‘yol verir’.  

3.3. Maçların son oynanma tarihine kadar taraflar anlaşamaz ve maç oynanmaz ve taraflardan 
biri diğerine ‘yol vermez’ ise GHK kura ile kazananı belirler. 

3.4. GHK’nın maç tarihlerinin belirlenmesinde her hangi bir müdahalesinin olması, taraflar 
arasında arabulucu rol oynaması söz konusu olamaz. 

3.5. Handikap payı Avrupa Golf Birliği matchplay kuralları uyarınca olacaktır. Arçelik Kupası’nda 
handikap farkı handikapı en düşük oyuncunun diğer oyuncular ile olan handikap farkının 
%90’ı olarak hesaplanır. İstanbul Kupası (tek erkekler ) & Boğaziçi Kupası (tek bayanlar) tam 
handicap payı ile oynanacaktır. Under Armour Matchplay Masters turnuvası handikapsız 
olarak oynanır.  

3.6. Karşılaşma çizelgesi kurayla belirlendikten, ilan panosuna asıldıktan ve www.igk1895.com da 
yayınlandıktan sonra karşılaşma tarihini belirlemek her takımın/oyuncuların sorumluluğudur. 
İlgili ayak için belirtilen son tarihte Marmara Golf Kulübünde en geç saat 12:00 olmak üzere 
Tee time almış olmak ve Tee’de hazır bulunmak şartıyla, rakiplerden birisi diğer 
oyuncunun/takımın gelmediğini kulübün golf direktörüne bildirdiği taktirde maçını kazanmış 
sayılacaktır.    

3.7. Maç oyunları esas itibariyle Marmara Golf Kulübünde oynanır. Oyunculardan birisi Marmara 
Golf sahasında oynamak ister ise öncelik onundur. Bu durumda rakip oyuncu Marmara Golf 
sahasında oynamak istemez ve taraflar aralarında anlaşamaz ise Marmara Golf sahasında 
oynamak istemeyen oyuncu maçı kaybetmiş sayılır.  

3.8. Oyuncular aralarında anlaşmak kaydıyla maçlarını her hangi bir sahada oynayabilirler 
3.9. Bir karşılaşma ancak günışığının yetersizliği veya ağır hava koşulları sebebiyle bitirilemediği 

takdirde bir sonraki güne uzatılacaktır. Ancak olağanüstü koşullar ilgili ayağın son gününde 
maç devam ederken oluşmuş ise oyuncular golf resepsiyonuna durumu bildirir. 

3.10. Birinci tur maç kuraları çekildikten sonra oyuncu değişiklikleri yapılamaz. Ancak çiftlerden 
birisi sağlık sorunları nedeniyle oyundan çekilmek zorunda kalmış ve henüz rakiplerle 1. Ayak 
maç günü kararlaştırılmamışa, yerine, katılma haklarını haiz, diğer bir oyuncu önerilebilir ve 
rakiplerin de kabulü halinde yeni oyuncu maça çıkmaya hak kazanır.  

3.11. 55 Yaşını doldurmuş olan oyuncular, maç oyunlarına Senior kategorisinde katılabilirler ve 
maç oyunlarını Klassis'te, mavi tee'den oynayabilirler. Ancak oyuncular sezon başında Senior 
kategorisinde oynayacaklarını beyan etmiş olmalı ve bu başvuru GHK tarafından onaylanmış 
olmalıdır. 

 

4. ÖDÜLLER 
 
4.1. Tüm maç oyunu turnuvalarında ilk dörde giren oyunculara kupa verilir. 

 

 

C) SAUSMAREZ KUPASI 
 

 

1. KATILIM 
 
1.1. Sausmarez Kupası, kulübümüzün 1905 yılından beri oynanan en eski turnuvası ve  en önemli 

prestijli kupalarından birisidir.   
1.2. EGA handikapına sahip tüm üyeler turnuvaya katılabilir. 
1.3. Turnuva tarihi her sene GHK tarafından belirlenerek tüm üyelere duyurulur. 

 

http://www.igk1895.com/


 
2. KAYIT 
 

2.1. Kayıtlar kulübün web sitesi üzerinden veya info@igk.com.tr adresinden yapılır. 
2.2. Son başvuru tarhinden itibaren yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
2.3. Kulüp üyesi olmayan oyuncular davet üzerine turnuvada yer alabilir ancak kupa ve ödül 

kazanamazlar. 

 

3. OYUN DÜZENİ 
 
 

3.1. Sausmarez Kupası daha geniş katılımın amaçlanması sebebi ile GHK tarafından farklı 
bir karar alınmaması durumunda ‘stableford’ formatında oynanır.  

3.2. Farklı bir şekilde anons edilmedikçe, çıkışlar sıralı, "TEE TİME" usulüne göre yapılır. 
3.3. Oyunlar "Course Marshall" gözetiminde ve oyun akışı için hedeflenen sürede 

tamamlanır. 
3.4. Gruplar turnuvanın oynanacağı sabah belirlenir ve sahadaki panoya asılır. 
3.5. Turnuva cıkışlarının tee-time veya shot-gun olup olmadığına bakılmaksızın, skorlarda 

eşitlik halinde 10-18 inci çukurlardaki en iyi skorlar karşılaştırılır. Eşitlik halinde 

sırasıyla 10-18, 13-18, 16-18 ve 18nci çukurlardaki puanlar karşılaştırılır. Eşitlik 

devam ediyorsa veya turnuvanın  9 çukur üzerinden değerlendirilmesi halinde 

sırasıyla 1-9, 4-9, 7-9 ve 9ncu çukurlardaki puanlar karşılaştırılır. Bu 

karşılaştırmalarda da eşitlik varsa  Oyun Komitesi turnuvanın sonunda nasıl bir yol 

izleneceğine karar verir ve gerekçesi ile birlikte açıklar. 
3.6. Oyun partnerleriyle buluşmak ve skor kartlarını takas etmek üzere kendilerine 

verilen zamandan  10 (on) dakika önce tee’de olmak oyuncuların sorumluluğudur. 
Tee’ye başlama saatinden 5 dakikadan fazla geç gelinmesi durumunda oyuncu 
diskalifiye olur. 

3.7. Her etkinliğin tamamlanmasının ardından Kulüp Müdürü tarafından bir rapor 
yazılarak İGK Yönetim Kurulu üyelerine gönderilecek ve gerekirse gerçekleşen 
etkinliklerle ilgili harekete geçilerek, herhangi bir hatalı oyun raporu etraflıca 
araştırılacaktır. 

3.8.  Tüm davetlilerin de turnuva koşullarına uyması gerekir. 
 

 

4. KATEGORİLER 
 
4.1. Türkiye Golf Federasyonu’nun tavsiyeleri uyarınca aksine “Komite” kararı yoksa, turnuva 

erkekler için üç (A,B,C) ve kadınlar için iki (A,B) kategoride oynanacaktır. 
4.2.  Erkek kategorilerini belirlemek için kullanılacak oranlar yaklaşık A-% 20, B-% 35, C-% 45 

olacaktır. Kadın kategorilerini belirlemek için kullanılacak oranlarsa yaklaşık A-% 40, B-% 60 
olacaktır. 

4.3. Sausmarez turnuvasında Senior veya Junior kategorisi bulunmamaktadır. 

 

5. ÖDÜLLER 
 

mailto:info@igk.com.tr


5.1. Turnuva sonunda her kategoride ilk üçe giren oyunculara kupa verilir.  Ayrıca en iyi gross 
skora sahip oyuncuya verilmek üzere ‘Gross’ ödülü de vardır.  En iyi gross skor yapan 
oyunucunun ismi kulübümüzde yer alan Sausmarez Kupası’nın üzerine yazılır. GHK 
tarafından açıklanması durumunda turnuvalarda ‘Nearest to the Pin ve Longest Drive’ 
ödülleri de verilir. 
 

 

 

D) KULÜP ŞAMPİYONASI 
 

1. KATILIM 
 

1.1. Kulüp Şampiyonası, kulübün o seneki şampiyonunu belirlemek amacı ile yapılan, iki 
günlük, 36 çukurlu bir strokeplay (vuruş oyunu) etkinliğidir. 

1.2. Kulübün EGA handikabına sahip tüm üyeleri turnuvaya katılabilirler. 
1.3. Turnuva tarihi her sene GHK tarafından belirlenerek tüm üyelere duyurulur. 
1.4. Kulüp üyesi olmayan oyuncular davet üzerine turnuvada yer alabilir ancak kupa ve 

ödül kazanamazlar. 

 
 

2. KAYIT 
 
2.1. Kayıtlar kulübün web sitesi üzerinden veya info@igk.com.tr adresinden yapılır. 
2.2. Son başvuru tarhinden itibaren yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

3. OYUN DÜZENİ 
 
3.1. Kulüp Şampiyonası handikapsız olarak oynanan bir strokeplay müsabakasıdır. 
3.2. Ilk günün sonunda, o sene turnuva öncesi GHK’nın açıkladığı sayıya göre belirli sayıda 

oyuncu ‘Cut’ı geçerek, ikinci gün oynamaya hak kazanır.   
3.3. Oyuncular ilk günkü skorları ile ikinci güne başlar ve iki gün sonunda en az vuruşla 

oyunu bitiren oyuncu, kulübün o seneki şampiyonu olur. 
3.4. Farklı bir şekilde anons edilmedikçe, çıkışlar sıralı, "TEE TİME" usulüne göre yapılır. 
3.5. Çıkış sıralaması, finale kalan oyuncuların bir gün önceki skorlarına göre, en iyi skora sahip 

oyuncu en son çıkacak şekilde yapılacaktır.  
3.6. Normal oyunun sonunda bir beraberlik olması halinde 18. çukurda kazanan belirlenene 

kadar play-off karşılaşması oynanacaktır.  

3.7. Oyun partnerleriyle buluşmak ve skor kartlarını takas etmek üzere kendilerine 
verilen zamandan  10 (on) dakika önce tee’de olmak oyuncuların sorumluluğudur. 
Tee’ye başlama saatinden 5 dakikadan fazla geç gelinmesi durumunda oyuncu 
diskalifiye olur. 

3.8. Etkinliğin tamamlanmasının ardından Kulüp Müdürü tarafından bir rapor yazılarak 
İGK Yönetim Kurulu üyelerine gönderilecek ve gerekirse gerçekleşen etkinliklerle ilgili 
harekete geçilerek, herhangi bir hatalı oyun raporu etraflıca araştırılacaktır. 

3.9. Tüm davetlilerin de turnuva koşullarına uyması gerekir. 
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4. ÖDÜLLER 
 
4.1. İki günün sonunda dereceye giren ilk 4 oyuncuya kupa verilir. 
4.2. Kulüp Şampiyonu olan oyuncu geleneksel “Mavi Ceket” ile ödüllendirilir. Şampiyon bir yıl 

boyunca “Mavi Ceket”ini kulüp dışında kullanabilir. Bir sonraki Kulüp Şampiyonasından sonra 
İ.G.K. etkinliklerinde giymek üzere ve muhafaza amacıyla Kulüp Müdürüne teslim eder. 
Kulüp Şampiyonuna hak ettiği  “Mavi Ceket” önceki yılın Şampiyonu tarafından törenle 
teslim edilir. 

4.3. Kulüp Şampiyonu olan oyuncunun ismi kulüpte yer alan orjinal Kulüp Şampiyonları Kupasına  
yazılır. 

 

 

 

E) KAPTANLIK KUPASI  

 

 

1. KATILIM 
 
1.1. Kaptanlık Kupası kulübün kaptanı tarafından her yıl düzenlenen, geleneksel 

turnuvalardan biridir. 
1.2. Kulübün EGA handikabına sahip tüm üyeleri turnuvaya katılabilirler. 
1.3. Kulübe üye olmayan oyuncular, Kaptan’ın davetiyle turnuvaya katılabilir ve ödül 

kazanabilirler. 
1.4. Turnuva tarihi her sene GHK tarafından belirlenerek tüm üyelere duyurulur. 

 

2. KAYIT 
 
2.1. Kayıtlar kulübün web sitesi üzerinden veya info@igk.com.tr adresinden yapılır. 

2.2. Son başvuru tarhinden itibaren yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 
 

3. OYUN DÜZENİ 
 
3.1. Kaptanlık Kupası formatı kulübün Kaptanı tarafından belirlenir ve turnuva öncesinde 

tüm üyelere duyurulur. 
3.2. Kaptan tarafından aksi duyurulmadıkça Kaptanlık Kupası ‘stableford’ formatında 18 

çukur üzerinden oynanır. 
3.3.  Turnuva cıkışlarının tee-time veya shot-gun olup olmadığına bakılmaksızın, 

skorlarda eşitlik halinde 10-18 inci çukurlardaki en iyi skorlar karşılaştırılır. Eşitlik 

halinde sırasıyla 10-18, 13-18, 16-18 ve 18nci çukurlardaki puanlar karşılaştırılır. 

Eşitlik devam ediyorsa veya turnuvanın  9 çukur üzerinden değerlendirilmesi halinde 

sırasıyla 1-9, 4-9, 7-9 ve 9ncu çukurlardaki puanlar karşılaştırılır. Bu 

karşılaştırmalarda da eşitlik varsa  Oyun Komitesi turnuvanın sonunda nasıl bir yol 

izleneceğine karar verir ve gerekçesi ile birlikte açıklar. 

3.4. Oyun partnerleriyle buluşmak ve skor kartlarını takas etmek üzere kendilerine 
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verilen zamandan  10 (on) dakika önce tee’de olmak oyuncuların sorumluluğudur. 
Tee’ye başlama saatinden 5 dakikadan fazla geç gelinmesi durumunda oyuncu 
diskalifiye olur. 

3.5. Etkinliğin tamamlanmasının ardından Kulüp Müdürü tarafından bir rapor yazılarak 
İGK Yönetim Kurulu üyelerine gönderilecek ve gerekirse gerçekleşen etkinliklerle ilgili 
harekete geçilerek, herhangi bir hatalı oyun raporu etraflıca araştırılacaktır. 

3.6. Tüm davetlilerin de turnuva koşullarına uyması gerekir. 
 
 

4. KATEGORİLER 
 
4.1. Türkiye Golf Federasyonu’nun tavsiyeleri uyarınca aksine “Komite” kararı yoksa, turnuva 

erkekler için üç (A,B,C) ve kadınlar için iki (A,B) kategoride oynanacaktır. 
4.2.  Erkek kategorilerini belirlemek için kullanılacak oranlar yaklaşık A-% 20, B-% 35, C-% 45 

olacaktır. Kadın kategorilerini belirlemek için kullanılacak oranlarsa yaklaşık A-% 40, B-% 60 
olacaktır. 

4.3. Kaptanlık  Kupasında Senior veya Junior kategorilerinin olup olmayacağına o sene katılıma 
göre Kaptan ve GHK karar verir. 

 
 

 

 

5. ÖDÜLLER 
 

5.1. Turnuva sonunda her kategoride ilk üçe giren oyunculara kupa verilir.  Ayrıca en iyi gross 
skora sahip oyuncuya verilmek üzere ‘Gross’ ödülü de vardır.  En iyi gross skor yapan 
oyunucunun ismi kulübümüzde yer alan Sausmarez Kupası’nın üzerine yazılır. GHK 
tarafından açıklanması durumunda turnuvalarda ‘Nearest to the Pin ve Longest Drive’ 
ödülleri de verilir. 

5.2. Junior ve senior kategorilerinin olması durumunda o kategorilerde de kazanan oyunculara 
kupa verilecektir. 

 
 

 

 
F) LİYAKAT KUPASI 

 
1. KATILIM ve KAYIT 

 
1.1. Liyakat Tablosu EGA handikapına sahip tüm üyelere açıktır. 
1.2. Turnuva ve maç oyunlarında yer alan tüm oyuncular Liyakat Kupası’na katılmış sayılır. 
1.3. Oyuncular sene boyunca oynadıkları turnuva ve maç oyunlarından topladıkları puanlara göre 

Liyakat tablosunun sıralamasını oluştururlar. 

 

2. OYUN DÜZENİ 
 



 
2.1. Her takvim yılında yapılan aşağıdaki turnuvalar hesaplamalara dahil edilir.  
2.2. Liyakat Tablosundaki son durum, her ayın sonunda üyelerimize duyurulur.  
2.3. Aralık ayı bitiminde o yılın Liyakat Tablosu son şeklini alır.  
2.4. Liyakat Tabloları Erkekler A-B-C, Kadınlar A-B, Junior ve Seniorlar için ayrı ayrı hesaplanır 

Bir oyuncu yıl içerisinde farklı gruplarda yer almış olsa bile, en son oynadığı turnuvada dahil 
olduğu grup içerisinde değerlendirilir. 

 

3. PUANLAMA 
 

3.1. Sponsorlu İGK turnuvaları, Kaptanlık Kupası, Sausmarez Kupası, Kulüp 

Şampiyonası için, her turnuvada  her kategorideki ilk 5 net puan Liyakat Tablosu’nu 

oluşturacak olan puanlara dâhil edilir. Puanlar şu şekilde verilir:  

 

Birinciye    15 Puan, 

İkniciye    10 Puan 

Üçüncüye    8 Puan 

Dördüncüye    6 Puan 

Beşinciye    4 Puan 

Altıncıya    2 Puan 

     

    

3.2. Arçelik, İstanbul ve Boğaziçi kupaları için puanlar şu şekilde verilir. 

 

Birinciye        15 Puan  

İkinciye        10 Puan 

Yarı Finale kalanlara        8 Puan 

Çeyrek Finale kalanlara     4 Puan 

Tur Atlayanlara (Çeyrek ‘ten bir önceki)   2 Puan 

 

4. ÖDÜLLER 
 
4.1. Sene sonunda her kategoride Liyakat tablsounun en üstünde bulunan oyunculara Liyakat 

Kupası verilir. En çok Liyakat puanına sahip oyuncunun ismi kulüpte bulunan Liyakat 
tablsou’na işlenir. 

 

        

 G) EKLEKTİK KUPASI 
 

1. KATILIM VE KAYIT 
 

1.1. Eclectic Trophy bir EGA handikapına sahip tüm üyelere açıktır. 
1.2. Turnuvalara katılan tüm oyuncular Eklektik Kupası’na dahil olurlar. 

 

2. OYUN DÜZENİ 
 

2.1. Eklektik Kupası yıl boyunca süren bir turnuvadır. Bir oyuncunun oynadığı tüm 



sponsorlu 18 çukurlu strokeplay etkinliklerine ait skor kartlarından her delikteki en 
iyi brüt puanı alınır ve oynanan her etkinlikten sonra güncellenir. Söz konusu takvim 
yılındaki sponsorlu etkinliklerin sonunda Eklektik Gross birincisi ve Net birincisi 
belirlenecektir.   

 

3. ÖDÜLLER 
 
3.1. Eklektik tablsounda sene sonunda en üstte bulunan oyuncuya o yılın Eklektik Ödülü verilir. 

 

 

 

  

 

 

H) KADINLAR OPEN TURNUVALARI 
 

 

1. KATILIM 
1.1. Tüm kulplerdeki  EGA handikabına sahip tüm oyuncular turnuvaya katılabilirler. 
1.2. Turnuva tarihi her sene GHK tarafından belirlenerek tüm üyelere duyurulur. 

 

2. KAYIT 
2.1. Kayıtlar kulübün web sitesi üzerinden veya info@igk.com.tr adresinden yapılır. 
2.2. Son başvuru tarhinden itibaren yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

3. OYUN DÜZENİ 
3.1. Kadınlar Open Kupası formatı kulübün kadın Kaptanı tarafından belirlenir ve turnuva 

öncesinde tüm üyelere duyurulur. 
3.2. Kadın Kaptan tarafından aksi duyurulmadıkça  turnuva ‘stableford’ formatında 18 

çukur üzerinden oynanır. 
3.3. Turnuva cıkışlarının tee-time veya shot-gun olup olmadığına bakılmaksızın, skorlarda 

eşitlik halinde 10-18 inci çukurlardaki en iyi skorlar karşılaştırılır. Eşitlik halinde 

sırasıyla 10-18, 13-18, 16-18 ve 18nci çukurlardaki puanlar karşılaştırılır. Eşitlik 

devam ediyorsa veya turnuvanın  9 çukur üzerinden değerlendirilmesi halinde 

sırasıyla 1-9, 4-9, 7-9 ve 9ncu çukurlardaki puanlar karşılaştırılır. Bu 

karşılaştırmalarda da eşitlik varsa  Oyun Komitesi turnuvanın sonunda nasıl bir yol 

izleneceğine karar verir ve gerekçesi ile birlikte açıklar. 
3.4. Oyun partnerleriyle buluşmak ve skor kartlarını takas etmek üzere kendilerine 

verilen zamandan  10 (on) dakika önce tee’de olmak oyuncuların sorumluluğudur. 
Tee’ye başlama saatinden 5 dakikadan fazla geç gelinmesi durumunda oyuncu 
diskalifiye olur. 

3.5. Etkinliğin tamamlanmasının ardından Kulüp Müdürü tarafından bir rapor yazılarak 
İGK Yönetim Kurulu üyelerine gönderilecek ve gerekirse gerçekleşen etkinliklerle ilgili 
harekete geçilerek, herhangi bir hatalı oyun raporu etraflıca araştırılacaktır. 

3.6. Tüm davetlilerin de turnuva koşullarına uyması gerekir. 
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  I) JUNIOR OPEN TURNUVASI 

 

 

1. KATILIM 
 

1.1. İGK tarafından düzenlenen Junior Open Turnuvası’na tüm kulüplerin EGA handikap sahibi  
Junior oyuncuları katılabilir. 

1.2. Turnuva, o seneki Junior şampiyonunu belirlemek amacı ile yapılan, iki günlük, 36 
çukurlu bir strokeplay (vuruş oyunu) etkinliğidir. 

1.3. Turnuva tarihi her sene GHK tarafından belirlenerek tüm üyelere duyurulur. 
 

2. KAYIT 
 
2.1. Kayıtlar kulübün web sitesi üzerinden veya info@igk.com.tr adresinden yapılır. 

2.2. Son başvuru tarhinden itibaren yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

3. OYUN DÜZENİ 
3.1. Junior Open Şampiyonası handikapsız olarak oynanan bir strokeplay müsabakasıdır. 
3.2. Oyuncular ilk günkü skorları ile ikinci güne başlar ve iki gün sonunda en az vuruşla 

oyunu bitiren oyuncu şampiyon olur. 
3.3. Farklı bir şekilde anons edilmedikçe, çıkışlar sıralı, "TEE TİME" usulüne göre yapılır. 
3.4. Çıkış sıralaması, finale kalan oyuncuların bir gün önceki skorlarına göre, en iyi skora sahip 

oyuncu en son çıkacak şekilde yapılacaktır.  
3.5. Normal oyunun sonunda bir beraberlik olması halinde 18. çukurda kazanan belirlenene 

kadar play-off karşılaşması oynanacaktır.  

3.6. Oyun partnerleriyle buluşmak ve skor kartlarını takas etmek üzere kendilerine 
verilen zamandan  10 (on) dakika önce tee’de olmak oyuncuların sorumluluğudur. 
Tee’ye başlama saatinden 5 dakikadan fazla geç gelinmesi durumunda oyuncu 
diskalifiye olur. 

3.7. Etkinliğin tamamlanmasının ardından Kulüp Müdürü tarafından bir rapor yazılarak 
İGK Yönetim Kurulu üyelerine gönderilecek ve gerekirse gerçekleşen etkinliklerle ilgili 
harekete geçilerek, herhangi bir hatalı oyun raporu etraflıca araştırılacaktır. 

3.8. Tüm davetlilerin de turnuva koşullarına uyması gerekir. 
 

4. ÖDÜLLER 
 
4.1. İki günün sonunda dereceye giren ilk 4 oyuncuya kupa verilir. 
4.2. Kulüp Şampiyonu olan oyuncunun ismi kulüpte yer alan  Junior Open Kupasına  yazılır. 
4.3. GHK katılım sayısına göre farklı tür ödüllere de yer verebilir. Turnuvadaki ödüller oyun 

öncesinde tüm katılımcılara duyurulur. 

 

 
I) HANDİCUP 
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1. KATILIM VE KAYIT 
 
1.1. Handicup yarışması EGA handikapına sahip tüm üyelere açıktır. 
1.2. Turnuva ve maç oyunlarında yer alan tüm oyuncular Handicup yarışmasına katılmış sayılır. 
1.3. Oyuncular sene boyunca oynadıkları turnuva ve oyunlar sonunda nekadar fazla handicap 

düştüklerine göre sıralanır. 
 
 

2. OYUN DÜZENİ  
 
2.1. Her takvim yılında oyuncuların başlangıç  ve bitiş handikaplarına bakılarak her kategoride en 

çok handicap düşen oyunculara o senenin Handicup ödülü verilir. 
2.2. Hesaplamaların yapılacağı başlangıç ve bitiş tarihleri sene başında GHK tarafından açıklanır.  
2.3. Handikap farklarını içeren tablo sene sonunda üyelerle paylaşılır. 

 
2.4. Handikap farkları Erkekler A-B-C, Kadınlar A-B, Junior ve Seniorlar için ayrı ayrı hesaplanır 

Bir oyuncu yıl içerisinde farklı gruplarda yer almış olsa bile, başlangıçta handikapı hangi 
kategoride ise, o kategoride değerlendirilir. Erkeklerde 0-12 exact handikap A kategorisi, 
12,1-24 handikap B kategorisi, 24,1 ve üstü C kategorisi olarak değerlendirilir. 
Kadınlarda 0-18 handikap A kategorisi, 18,1 ve üstü B kategorisi olarak değerlendirilir.  
Junior ve Senior’larda tek kategori vardır. 

 

3. ÖDÜLLER 
 
3.1. Her kategoride en çok handicap düşen oyuncuya sene sonunda kupa verilecektir. 

 
 

 
 

İ) İSTANBUL CHALLENGE TURNUVASI 

 

1. KAPSAM VE KURALLAR 
 
1.1. Challenge Kupası İstanbul’daki tüm Golf Kulüpleri arasında düzenlenen bir matchplay (maç 

oyunu) etkinliğidir. 
1.2. Kulüpler 20 kişilik takımlar halinde, fourball formatında (iki eş oyuncunun en iyi toplarının 

diğer iki eş oyuncunun en iyi toplarına karşı yarışması) birbirleri ile mücadele ederler.  
1.3. Maçlarda handicap payı %90’dır. Handikaplar, gruptaki oyuncuların handikaplarının, gruptaki 

en düşük handikaplı oyuncu ile olan farklarının 0,9 ile çarpılması ile bulunur. Bu çarpımda 
bulunan sayılar aritmetik kurallara göre tam sayıya yuvarlanır. 

1.4. Maçlarda galibiyet 1 puan, beraberlik yarım puan değerindedir. 
1.5. Maçlar 2 gün üzerinden, her gün bir kulübün evsahipliğinde ve o kulübün istediği sahada 

oynanır. 
1.6. Yılın ilk maçı         : Önceki yılın ikincisi ve üçüncüsü, 

 Yılın ikinci maçı    : Önceki yılın şampiyonu ile yılın ilk maçının mağlubu, 
 Yılın üçüncü maçı.: Önceki yılın şampiyonu ile yılın ilk maçının galibi arasında oynanır. 



 
1.7. Maçların berabere sonuçlanması durumunda takımlar areasındaki up-down farklarına 

bakılmaz. 
1.8. Tüm maçların sonunda kulüpler eşit puan alırlar ise kupa önceki senenin galibinde kalır. 
1.9. Turnuva komitesi ilgili kulüplerin söz konusu tarihteki Golf Direktörleri ve Kaptanlarından 

oluşacaktır. 
1.10. İstanbul Challenge Kupası’nın tarihleri ilgili kulüplerin tümünün vereceği tarihler 

üzerinden anlaşmaya tabidir. 
1.11. Aktif TGF oyuncuları ve 25 yaş altı  kategorilerindeki oyuncular takımda yer alamazlar. 
1.12. Maçlarda azami playing handicap 18’dir. 

 
 
 

 

2. TAKIM SEÇİMİ 
 
2.1. Takım  oyuncuları ilgili kulüplerin yalnızca “home club” üyeleri arasından seçilebilir. 
2.2. Kulübü maçlarda 20 oyuncu temsil eder.  
2.3. Takım Kaptan tarafından, onun belirlediği kriterlere göre seçilir. Kaptan isterse takıma yedek 

oyuncular da dahil edebilir. 
2.4. Takıma seçilecek oyuncuların sene içinde en az 3 kart vermis olmaları gerekmektedir. 

 

 

 

 

J) FİKRET ÖZTÜRK KULÜPLERARASI GOLF TURNUVASI 

 

1. KAPSAM VE KURALLAR 
 
1.1. Fikret Öztürk Golf Turnuvası 7 kulüpten 12 oyuncu katılımıyla, 84 oyuncunun birbirleriyle 

yaptıkları, fourball, foursome ve single  maçlarından oluşur.  
1.2. Handikap limiti Erkeklerde  azami 15, kadınlarda 18’dir. Ancak bu limitler her sene turnuva 

komitesi tarafından revise edilebilir. 
1.3. Her galibiyet bir puan, beraberlik ise yarım puan değerindedir. Turnuva sonunda en çok 

puan toplayan takımşampiyon olur.  Puanlarda eşitlik olması durumunda son çukurda 
playoff oynanır. Playoff çukuru ikili takımlar halinde fourball formatında oynanır. 

1.4. Maçlar Carya Golf sahası ve National Club golf sahasında oynanır. 

 

2. TAKIM 
 
2.1. Takım  oyuncuları ilgili kulüplerin yalnızca “home club” üyeleri arasından seçilebilir. 
2.2. Kulübü maçlarda 12 oyuncu temsil eder.  
2.3. Takım Kaptan tarafından, onun belirlediği kriterlere göre seçilir. Kaptan isterse takıma yedek 

oyuncular da dahil edebilir. 
2.4. Takıma seçilecek oyuncuların sene içinde en az 3 kart vermis olmaları gerekmektedir. 

 
 

 



.  

 

K) AVRASYA KULÜPLERARASI GOLF TURNUVASI 

 

1. KAPSAM VE KURALLAR 
 
1.1. Avrasya Turnuvası, AVRUPA KARMASI (İGK, Kemer, Klassis) ve ASYA KARMASI (Ankara, 

Bodrum, Antalya, Kıbrıs) kulüplerinden  20’şer  oyuncu katılımıyla 40 oyuncunun, fourball, 
foursome ve single  maçlarından oluşur.  

1.2. Maçlar aksi bir durum oluşmadıkça 3 günde oynanır. 
1.3. Turnuvaya 25 yaşını doldurmuş oyuncular, Erkeklerde  azami 18, kadınlarda 24 oyun  

handikapı ile  takımlarında  yer alabilirler. Ancak bu liimitler her sene turnuva komitesi 
tarafından değiştirilebilir.  

1.4. Turnuva Komitesi katılan takımların Kaptanlarından oluşur. 
1.5. Her sene bir kulübün Kaptanı, Karma’nın Kaptan’ı seçilir. Karma Kaptanı kendi kulübünden 8 

asil 2 yedek oyuncu seçer. Diğer kulüp kaptanları da Karma Kaptan’ına kendi kulüplerinden  
6 asil, 1 yedek oyuncu önerirler.  

1.6. Karma Kaptanı sahaya çıkacak takıma karar verir. Kaptan ikililerin seçimini yapar ve 
gerektiğinde ikilileri değiştirebilir veya yedek oyuncuları takımda oynatabilir. 

1.7. Maçlarda  kazananlar takımlarına 1 puan , berabere kalanlar ise yarım puan katkıda 
bulunurlar. Macların sonunda en çok puan toplayan takım şampiyon olur.   

1.8. Turnuva sonunda puan eşitliğiolması halinde 18. Çukurda playoff oynanır. Playoff çukuru 2’li 
takımlar olarak fourball formatında oynanır. 

 

 

 

L) FEDERASYON TURNUVALARI 
 

 

Federasyon turnuva ve etkinliklerine ilişkin bilgi, kulübün web sitesinde üyelere 

duyurulacaktır.  

Kayıt yaptırma her üyenin kendi sorumluluğudur. 

 

 

M) DIŞ TURNUVALAR VE DAVETLER 

 
Federasyonlar, yerli ya da yabancı golf kulüpleri veya golf sponsorları tarafından yurtiçi ya da 

yurtdışı turnuva ve benzeri etkinliklerde kulübün temsil edilmesi maksadıyla İGK’ya yapılan 

kurumsal davetlerle ilgili kararlar Başkan ve/veya Kaptan ve/veya GHK tarafından karara 

bağlanır ve takip edilir. Bu davetlere kulüp adına hangi oyuncuların katılacağının kararı 

Kaptan tarafından verilir. 

Üyelere isim belirterek şahsen yapılan veya görevleri itibarı ile yapılan benzer davetler bu 

maddenin dışındadır. 

 

 

   N) HANDİKAP TAKİBİ 

 

 



 
1. Golf ve Handikap Komitesi tüm sene boyunca TGF’den gelen istatistikler (Datagolf) 

doğrultusunda oyuncuların handikaplarını gözden geçirir. Tavsiye edilen değişiklikleri 

inceler, TGF istatistiklerine giren tüm oyunları ve istatistiklere girmeyen maç oyunları, 

kulüpler arası turnuvalardaki performansları da dikkate alarak karar verir ve oyuncuların 

handikaplarının doğru olarak belirlenmesinde inisiyatif alır. 

 

2. Oyuncular yıllık handikap ücretlerini TGF ye doğrudan öderler. Handikap ücretlerini 

ödememiş, veya bir sezonda 4 adetten az skor kartı vermiş olan oyuncuların handikapı 

inaktif duruma gelir. Oyuncular handikap ücretlerini ödememişlerse turnuvalara 

katılamazlar, 4 adetten az skor kartı vermişlerse turnuvalara katılabilirler ancak dereceye 

giremezler.   

 

 

3. Yurtdışında handikapı olan ve homeclub’ı İGK olarak seçen üyelerimize eğer TGF 

nezdinde ilk kez handikap tanımlanacak ise sadece skor kartı ile handikap girişi 

yapılamaz. 

Bu tür oyuncularımız  yurtdışındaki home kulübünden getirdikleri HCP 

kaydını ve bu kulübün iletişim bilgilerini Golf ve Handicap Komitesine iletmelidir. GHK 

bu bilgileri inceleyecek ve  Datagolf’e aktarılmasını temin edecektir. 

 

4. Oyuncular handikaplarının güncel durumunu kulübün veya federasyonun web sayfasından 

kendileri takip etmelidirler.  

 

5. Alışkanlık kazanılana kadar, kulüp oyunculara handikaplarının aktif olup olmadığını, 

 sezon başında sms-email yoluyla bir kez hatırlatabilir. 

 turnuvalara kayıt yapılırken sözlü olarak bilgi verebilir. 

 turnuvalarda skor kartları oyunculara teslim edilirken inaktif listesinde yer alıp 

almadıklarını belirtebilir. 

 

6. Oyuncular her halükarda handikaplarından ve handikap durumlarından kendileri 

sorumludurlar.  

 

O) OYUN HIZI 

 

1. KURALLAR 
 
1.1. Tüm oyuncular skor kartlarında her çukur için belirtilen maksimum sürede çukuru 

tamamlamak zorundadırlar. 
1.2. Yeni golf kurallarına göre bir topu arama süresi maksimum 3 dakikadır. Bu süre geçtikten 

sonra top bulunsa dahi oyuncu o top ile oynayamaz. Bu sebeple tüm oyuncular bu kurala 
özen göstermelidir. 

1.3. Tüm gruplar önlerindeki grup ile bağlantılarına kesmeyecek ve aradaki farkın 2 çukurdan 
fazla açılmasına müsaade etmeyecektir. 

1.4. Eğer oyun komitesi turnuvada hakem görevlendirdiyse bu hakemler yavaş olan grupları 
uyaracak ve hızlı oynamalarını sağlayacaktır.  

1.5. Hakemler grupta yavaş oynayan kişiyi tespit ettiler ise direkt olarak o oyuncuyu uyaracaktır. 
1.6. Bir vuruş için oyunculara verilen maksimumsüre 40 saniyedir. Hakemler, vuruş yaparken bu 



süreyi geçen oyuncular tespit ederler ise, bu oyuncuları uyaracaklardır.  
1.7. Yavaş oynayan oyuncular veya grup önce hakemler tarafından uyarılır. Yavaş oyunun devam 

etmes halinde hakemler önce yavaş oynayan oyuncuya veya tüm gruba 1 vuruş ceza verir. 
Yavaş oyunun devam etmesi durumunda bu cezalar 2 ilave vuruş veya diskalifkasyona kadar 
gidebilir. 

1.8. Hakem olmayan turnuvalarda gruplarda en düşük handikaplı oyuncu, grup kaptanı olarak 
yavaş oyuncuları uyaracak, ve hızlı oynamalarını sağlayacaktır. 

1.9. Grup kaptanı bu uyarılara karşı gelen ve uymayanları oyun sonunda GHK’ya bildirecektir. Bu 
durumda GHK bu oyunculara gerekli uyarılarda bulunacaktır. Bu oyuncular bu uyarılara da 
uymaz ise o zaman GHK’nın bu oyunculara ihtar verme ve bir sonraki turnnuvadan men 
etme yetkisi vardır. 
 

 

Ö) HİLE VE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR 

 

İstanbul Golf Kulübü her zaman golf etiketine, etik değerlere ve centilmenliğe çok önem 

vermiştir. Bu sebeple GHK, sahada gerçekleşecek olan her hangi bir etik dışı davranışa ve 

hileye  asla müsamaha gösteremez. Bu tür davranışlarda bulunan oyuncular asla görmezden 

gelinemez ve yapılan ihlalin cinsine göre en ağır şekilde cezalandırılmak üzere  Disiplin 

Kurulu’na sevk edilir. Bu tür oyuncular önce geçici bir süre turnuva ve tüm golf 

aktivitelerinden men edilir. Aynı oyuncu bu tür ihlallere devam etmesi durumunda süresiz 

olarak tüm turnuvalardan ihraç edilir. Ülkemizde ve kulübümüzde golf sporunun eşit ve adil 

bir şekilde oynanması için bu tür olaylara şahit olan hiçbir oyuncunun da bu olayları 

görmezden gelmesi ve diğer tüm oyuncuların haklarının yenmesine göz yumması kabul 

edilemez. Her hangi bir etik dışı olayın veya yapılan bir hilenin GHK tarafından tespiti 

durumunda bu olayı görmezden gelip rapor etmeyen oyuncular da Disiplin Kurulu’na sevk 

edilir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURNUVALARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK YAZILI OLARAK 

OYUN KOMİTESİNİN DİKKATİNE SUNULACAKTIR 

 

 

 


