
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021 

1. Σύστημα Κατάταξης Εθνικών Ομάδων (Point System) 

Το συγκεκριμένο σύστημα έχει σαν στόχο την αξιοκρατική στελέχωση των εθνικών ομάδων 

της ΕΟΓ, βάσει αγωνιστικών και λοιπών ενεργειών των Αθλητών / Αθλητριών της. 

Σε όλα τα Πρωταθλήματα και προκριματικούς αγώνες που διοργανώνει η ΕΟΓ, το σύστημα 

πόντων είναι το παρακάτω: 

1η θέση          10 πόντοι 
2η  8 πόντοι    
3η  6 πόντοι   
4η  4 πόντοι   
5η  3 πόντοι  
6η  2 πόντοι  
7η  1 πόντος 

Εξαιρέσεις Αποτελούν: 

1. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Stroke play οι πόντοι θα πολλαπλασιαστούν επί 1,5 (1η θέση 

15, 2η 12, 3η 9 κλπ.) 

2. Κατά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Match Play: (α) στο Stroke Play θα υπολογιστούν κανονικά 

οι πόντοι και (β) στο Match-Play θα δοθούν έξτρα πόντοι ως εξής: 1η θέση 7 πόντοι, 2η θέση 

5 πόντοι, 3η θέση 3 πόντοι και 4η θέση 1 πόντος. 

3. Στο Διεθνές Πρωτάθλημα της Κέρκυρας: πόντοι για το Stroke  Play (8,6,4,2,1) και Match Play  

 
Το παρακάτω σχήμα αποτελεί ενδεικτική απεικόνιση μιας αγωνιστικής χρονιάς, αναφορικά 

με τους πόντους κατάταξης. 

 



2. Γενικές Οδηγίες 

Οι Αθλητές ενημερώνονται για το αγωνιστικό πρόγραμμα του τρέχοντος έτους, από το 

διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ (www.hgf.gr). Είναι δε υποχρεωμένοι 

να ενημερώσουν γραπτώς τον Captain της ΕΟΓ, για πιθανή αδυναμία συμμετοχής τους σε 

προγραμματισμένο αγώνα και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος.  

Σε περίπτωση που δεν συντρέχει σοβαρός λόγος και δεν ενημερωθεί εγκαίρως και γραπτώς 

ο Captain της ΕΟΓ, Η Αθλητική Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να μην λαμβάνει υπόψη την 

βαθμολογική κατάσταση του αθλητή κατά την επιλογή ομάδων για αποστολές ή προπονητικά 

προγράμματα, τόσο για το τρέχον όσο και για το επόμενο ημερολογιακό έτος. 

Επίσης, είναι υποχρέωση του κάθε αθλητή να φοράει την επίσημη φανέλα της Εθνικής 

Ομάδας σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχει για λογαριασμό της ΕΟΓ. 

3.Επιλογή Αθλητών  

Για το 2021 λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών Covıd-19, θα ισχύουν τα εξής:  

1. Επιλογή Εθνικής Ομάδας για αποστολές: Εκτός του Πρώτου αθλητή/τριας, όλοι 

οι υπόλοιποι αθλητές/τριες θα είναι επιλογή της Αθλητικής Επιτροπής. 

Παράδειγμα: σε αποστολή τεσσάρων (4) αθλητών, ο πρώτος (1)  στην κατάταξη 

θα προκρίνεται αυτόματα και για τους υπόλοιπους τρεις (3) θα αποφασίζει η 

Αθλητική Επιτροπή. 

4. Εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Ομαδικό Πρωτάθλημα (European 
Team Club Championship) 

Σε περίπτωση που η ΕΟΓ διοργανώσει Διασυλλογικό Πρωτάθλημα ο όμιλος που θα 

συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους μεταξύ των 6 πρώτων παικτών στην κατάταξη 

του αγώνα, θα είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στο European Team Club 

Championship. 

Σε περίπτωση που δεν διοργανωθεί Διασυλλογικό Πρωτάθλημα  από την   ΕΟΓ, τότε 

κατατακτήριος αγώνας θεωρείται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Stroke play με τους ίδιους 

όρους. 

http://www.hgf.gr/


5. Επιβολή Ποινών 

Οι αθλητές θα τιμωρούνται αν παραβούν την ετικέτα ή άλλον κανονισμό, με αφαίρεση 

πόντων. Ο αριθμός των πόντων που θα αφαιρείται θα αποφασίζεται από την  αθλητική 

επιτροπή  μετά από συζήτηση με τον αθλητή. Οι πόντοι που θα αφαιρούνται δεν θα 

ξεπερνούν τους 10 για κάθε περίπτωση. 

Η μη συμμετοχή σε πρωτάθλημα ή προπονητικό καμπ  της ΕΟΓ καθώς και  σε αγώνες 

εξωτερικού θα πρέπει να είναι δικαιολογημένη με γραπτή επιστολή του γονέα ή κηδεμόνα και 

σε περίπτωση προβλήματος υγείας, με γνωμάτευση γιατρού. 

6. Ειδικότερα για την Επιβολή Ποινών 

Στην περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη του Ομοσπονδιακού προπονητή, του 

εκάστοτε Team Captain  ή μέλους της Αθλητικής Επιτροπής της ΕΟΓ κάποιο από τα 

παρακάτω αναγραφόμενα, προβλέπονται και θα εφαρμόζονται ρητά και άμεσα τα εξής: 

1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ 2 πόντων από το σύνολο των πόντων από μέλος της προ Εθνικής/Εθνικής 

ομάδας, για την αργοπορημένη προσέλευση σε προκαθορισμένη οργανωμένη δραστηριότητα 

(π.χ. αργοπορία σε προπόνηση ή σε εκδήλωση της ΕΟΓ). Εξαιρούνται λόγοι ασθένειας και 

εφόσον έχει υπάρξει έγκαιρη προηγούμενη ενημέρωση προς τον Ομοσπονδιακό προπονητή,  

ή τον Team Captain  ή  μέλους της Αθλητικής Επιτροπής της ΕΟΓ. 

2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ 3 πόντων από το σύνολο των πόντων από μέλος της προ Εθνικής ομάδας για 

τα εξής: 

a. Μη επανατοποθέτηση Divots στην αρχική τους θέση 

b. Μη επανατοποθέτηση Pitch Marks στα Greens  

c. Μη επιδιόρθωση Bunkers κατόπιν Bunker Shot 

d. Κάθε άλλη ενέργεια που ορίζεται από το etiquette εντός γηπέδου  

3. ΑΦΑΙΡΕΣΗ 5 ΠΟΝΤΩΝ από το σύνολο των πόντων σε μέλος της προ Εθνικής/Εθνικής 

ομάδας για την  μη  υποβολή  Scorcard (N/R) κατά την διάρκεια επίσημου ή ανεπίσημου 

αγώνα ή και Training Round. Εξαίρεση αποτελεί η επίσημη διακοπή του αγώνα λόγω 

άσχημων καιρικών συνθηκών ή λόγοι ασθένειας. 

4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ 5 ΠΟΝΤΩΝ από το σύνολο των πόντων σε μέλος της προ Εθνικής/Εθνικής 

ομάδας, για πράξη ανάρμοστης συμπεριφοράς προς κάποιο άλλο μέλος της ομάδας. Αν το 

συμβάν επαναληφθεί από το ίδιο άτομο, προβλέπεται αφαίρεση επιπλέον 10 πόντων και 



ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του από τους επόμενους 2 επίσημους ή ανεπίσημους αγώνες 

τα αποτελέσματα των οποίων θα προ προσμετρούνται στην συνολική βαθμολογία του Point 

System  

5. ΑΦΑΙΡΕΣΗ 10 πόντων από το σύνολο των πόντων σε μέλος της προ Εθνικής/Εθνικής 

ομάδας για την μη εμφάνιση του/της, σε προκαθορισμένη οργανωμένη δραστηριότητα (π.χ. 

No Show στην προπόνηση ή σε αγώνα). Εξαιρούνται λόγοι ασθένειας και εφόσον έχει υπάρξει 

έγκαιρη προηγούμενη ενημέρωση προς τον Ομοσπονδιακό προπονητή,  ή τον Team Captain  

ή  μέλους της Αθλητικής Επιτροπής της ΕΟΓ. 

6. ΑΦΑΙΡΕΣΗ 10 ΠΟΝΤΩΝ από το σύνολο των πόντων σε μέλος της προ Εθνικής/Εθνικής 

ομάδας, για γενικότερές πράξεις ανάρμοστης συμπεριφοράς (π.χ. ρίψη club, ύβρις κλπ)  εντός 

και εκτός  γηπέδου καθώς και ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του από τους επόμενους 2 

επίσημους ή ανεπίσημους αγώνες τα αποτελέσματα  των οποίων θα προσμετρούνται στην 

συνολική βαθμολογία του Point System. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Οι αγώνες που θα αποφέρουν βαθμούς στους συμμετέχοντες στο Point System της ΕΟΓ θα 

ανακοινώνονται πριν από την έναρξη τους. 

Ποινές που δεν έχουν εκτελεστεί λόγω λήξης της αγωνιστικής περιόδου μεταφέρονται ως έχουν 

αυτόματα στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

 

7. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Οι κατηγορίες Παίδων (έως 15 ετών) και Εφήβων (έως 18 ετών), υπολογίζονται σύμφωνα με την 

ηλικία του Αθλητή κατά την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Η μετακίνηση στην κατηγορία Εφήβων 

δεν αποτελεί επιλογή των Αθλητών. 

 

Αθλητές και αθλήτριες από άλλες κατηγορίες, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο στις 

κατηγορίες  Ανδρών &  Γυναικών εφόσον πληρούν το προαπαιτούμενο Handicap με απόκλιση -

10%. 

 

Οι Επίσημες Αγωνιστικές κατηγορίες στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΕΟΓ είναι οι παρακάτω: 

 Ανδρών 

 Γυναικών 

 Εφήβων 

 Παίδων 

 Seniors 



 

Κάθε άλλη κατηγορία θεωρείται συμπληρωματική και δεν δηλώνεται στις επίσημες βαθμολογικές 

καταστάσεις. 

 

Στις συμπληρωματικές, και μόνον, κατηγορίες, μπορούν να συμμετέχουν αθλητές με μεγαλύτερο 

Handicap από αυτό που προβλέπεται σαν όριο στην προκήρυξή του Αγώνα, όμως το Handicap τους 

για τον αγώνα θα προσαρμοστεί στο μέγιστο που ορίζεται από την κατηγορία που συμμετέχουν. 

 

 

 

                                        ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

                                                

                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΚΟΛΦ  

 

 

 

 


