FACT SHEET
5th OLYMPIC JABAR AMATEUR OPEN 2021
West Course, Gunung Geulis Country Club
Umum

: Kejuaraan Olympic Jabar Amateur Open (OJAO) ke-V ini masuk kalender WAGR (World Amateur
Golf Ranking) dan akan dimainkan mengacu kepada Peraturan Golf yang sedang diberlakukan oleh
R&A Rules Limited yang terkini, PGI Hard Card, Ketentuan Kompetisi, Lampiran serta Peraturan
Setempat tambahan yang dibuat oleh Komite Pertandingan.

Keabsahan

: Pertandingan ini terbuka untuk pemain Amatir Putra dan Putri sesuai definisi status amatir the R & A
dengan pembatasan maksimum handicap index 8.5 (course hcp 10) kebawah untuk Pria dan untuk
Wanita handicap index 13.1 (course hcp 15) kebawah

Peserta

: Setiap peserta wajib mematuhi protokol kesehatan secara ketat untuk pencegahan dan pengendalian
Covid-19 dengan melakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen Swab sebelum bertanding pada hari
Senin, 14 Juni 2021 di Pos Layanan Rapid Test Antigen dari Tenaga Medis RS.AZRA-Bogor yang
tersedia di Gunung Geulis Country Club (pelataran parkir depan club house) pukul 06:30 s/d 15:30
dengan biaya Rp.100.000.-/orang

Jadwal

: > Senin, 14 Juni. Registrasi dan Latihan Resmi (official practice round)
> Selasa, 15 Juni. Ronde pertama
> Rabu, 16 Juni. Ronde kedua
----- Cut Off ----> Kamis, 17 Juni. Ronde ketiga (Final)

Format

: Even Perorangan, Kompetisi ini akan dimainkan 3 ronde dalam 3 hari, terdiri dari 18 holes tiap ronde
per hari untuk Pria dan Wanita menggunakan format stroke play gross/scratch. Setelah 2 ronde hanya
pemain yang melewati CUT bermain di ronde 3.
Even Beregu, Kompetisi ini akan dimainkan 2 ronde dalam 2 hari, terdiri dari 18 hole tiap ronde per hari
untuk Pria dan Wanita. Skor berdasarkan total skor gross Tim. Tim terdiri dari 2 (dua) pemain Pria atau
Wanita yang dinominasikan dan mewakili Pengprov/Pengkab/Kota dan Klub

Penghargaan : Piala akan diberikan kepada,
Even Perorangan
Pemenang Pria
1st Place ( Champion )
2nd , 3rd , 4th , 5th Place
Medali akan diberikan kepada,
Even Beregu
Pemenang Tim Pria
1st Place
2nd Place
3rd Place

Pemenang Wanita
1st Place ( Champion )
2nd , 3rd , 4th , 5th Place

Pemenang Tim Wanita
1st Place
2nd Place
3rd Place

Skor Harian Terbaik: Medali akan diberikan kepada, Skor terbaik harian Pria dan Wanita
Official Website: www.ojao.org

Ronde Latihan Resmi : Official practice round hari Senin, 14 Juni 2021 dan peserta dikenakan biaya Rp.500.000.sudah termasuk caddy fee dan cart dengan syarat sudah membayar biaya pendaftaran
Transportasi

: Pada seluruh ronde pertandingan,semua pemain harus berjalan kaki dan tidak diperkenankan
menggunakan transportasi dalam bentuk apapun selama ronde yang ditentukan kecuali pada
tempat berikut; a) Dari semua green ke-Tee, b) Dari Tee 1 sampai ke fairway, c) Dari semua
Tee Par 3 (Hole # 3, 5, 7, 11, 15) sampai ke-Green, d) Dari Tee 8 sampai ke fairway, e) Dari
Tee 9 sampai ke-Green 9.

Caddy

: Pemain wajib menggunakan Caddy yang disiapkan oleh Gunung Geulis Country Club.
Tip Caddy dibayar langsung oleh pemain dan rekomendasi minimum Rp.250.000.-/ronde

.
Makanan & Minuman : Makan pagi dan makan siang disediakan untuk seluruh peserta di Resto Club House Gunung
Geulis Country Club dari tanggal 15 s/d 17 Juni 2021 atau selama mengikuti pertandingan.
Makanan/minuman selain yang disediakan oleh panitia menjadi beban pribadi masing-masing.
Lain-Lain

: Sesuai himbauan dan instruksi pemerintah tentang protokol kesehatan dalam rangka untuk
pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagai berikut;
a. Memastikan peserta dalam kondisi sehat, suhu badan tidak melebihi 37,3 C baik kondisi
kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan
rapid test antigen swab sebelum bertanding
b. Menggunakan masker, Menjaga jarak aman, Mencuci tangan dengan hand sanitizer/sabun
c. Masker selalu digunakan di lingkungan venue dan boleh dilepas bila kurang nyaman pada
saat pertandingan tetapi harus digunakan kembali setelah selesai bertanding.
d. Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (victory celebration).
e. Menjaga barang peralatan pribadi tidak tertukar pakai
f. Membiasakan mandi setelah berkegiatan
g. Mengkonsumsi makanan, minuman sehat dan bergizi serta multi vitamin untuk menjaga
imunitas tubuh.
h. Pos Layanan Rapid Test Antigen dari Tenaga Medis RS.AZRA-Bogor tersedia di Gunung
Geulis (pelataran parkir di depan club house) untuk peserta maupun pendamping mulai hari
Senin, 14 Juni 2021, pukul 06:30 s/d 15:30 dengan biaya Rp.100.000.-/orang
i. Bagi peserta yang sudah melakukan Rapid Test Antigen di fasilitas layanan kesehatan resmi
lain sebelumnya (RS/Klinik), wajib menunjukkan Surat Keterangan Negatif Covid-19 yang
masih berlaku pada saat registrasi sebelum latihan resmi atau bertanding.
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