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GLYFADA GOLF CLUB OF ATHENS

Junior Golf Academy
Δηµιουργώντας τους Πρωταθλητές του Αύριο !!!
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ΟΜΙΛΟΣ ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
1966 – Σήµερα

Σ

τις 20 Απριλίου του 1966, 198 άνθρωποι της Αθηναϊκής κοινωνίας υπογράφουν την ίδρυση του
ιστορικού σωµατείου µε την επωνυµία «Όµιλος Γκολφ Γλυφάδας Αθηνών». Οι περισσότεροι
ήταν παίκτες του γκολφ που πριν την δηµιουργία του γηπέδου της Γλυφάδας από τον ΕΟΤ, έπαιζαν
στο µικρό γήπεδο της Βαρυµπόµπης ή στο εξωτερικό.
Στις 2 Αυγούστου του ιδίου έτους συνεδριάζει το πρώτο ΔΣ µε πρόεδρο τον Τζώνη Σερπιέρη, έχοντας
στην σύνθεσή του συµβουλίου εκπρόσωπο του ΕΟΤ.
Διασηµότεροι γκόλφερ, µέλη του ΟΓΓΑ, υπήρξαν επί σειρά ετών οι Κωνσταντίνος Καραµανλής και
Γεώργιος Ράλλης οι οποίοι βοήθησαν πολύ στην ανάπτυξη του Οµίλου.
Από τους αθλητές που εκπροσώπησαν τον Όµιλο και την Ελλάδα σε διεθνείς αγώνες στο εσωτερικό
και εξωτερικό ξεχώρισαν στην πρώτη περίοδο οι Γιώργος και Στέφανος Βαφειάδης, ο Γιώργος
Σωτηρόπουλος η Χρυσή Στράτου-Βαφειάδη ο Γιώργος Αρώνης καθώς και οι Γιώργος Γκίνης,
Βασίλης Αναστασίου, Βασίλης Καραντζιάς και Αδάµ Σοφρώνης που αργότερα αρκετοί έγιναν
επαγγελµατίες παίκτες και δάσκαλοι του γκολφ.
Στη νεότερη γενιά διακρίθηκαν οι Σταύρος Παρθένης, Κων/νος Θεοδοσίου, Χρήστος Βαλασάκης
και οι ακόµα πιο πρόσφατα οι Θάνος και Παναγιώτης Καραντζιάς, Θέµης και Βαγγέλης Γκίνης που
σήµερα αποτελούν την νέα γενιά των επαγγελµατιών παικτών-δασκάλων του γκολφ.
Οι σηµαντικότεροι αγώνες που διοργάνωσε ή συµµετείχε ο Ο.Γ.Γ.Α. ήταν το World Cup (1979) στο
οποίο συµµετείχαν οι 2 καλύτεροι (επαγγελµατίες κατά το πλείστον) παίκτες από κάθε κράτος, τα
ετήσια International Amateur Championship of Greece και οι Μεσογειακοί Αγώνες του 1992.
Πρόσφατα και για 4 συνεχόµενα χρόνια ο ΟΓΓΑ διοργάνωσε το διεθνές τουρνουά για παιδιά έως 18
ετών Faldo Series Greece Championship, που ήταν αφορµή να επισκεφθεί την χώρα µας ο
διασηµότερος Ευρωπαίος παίκτης του γκολφ εν ζωή, ο Βρετανός Sir Nick Faldo µετά από
πρόσκληση του Οµίλου.
Το σωµατείο σήµερα µε ιστορία 50 χρόνων, συνεχίζει την αθλητική και κοινωνική του
δραστηριότητα, διατηρώντας την ίδια έδρα, τις ίδιες αρχές και τα ίδια ιδεώδη που οραµατίστηκαν οι
ιδρυτές του. Την ανάπτυξη δηλαδή του γκολφ στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν και είναι ο
πολυνίκης σύλλογος σε όλες τις κατηγορίες ανδρών και γυναικών από juniors µέχρι seniors στα
εθνικά πρωταθλήµατα, τροφοδοτώντας την Εθνική οµάδα µε αθλητές και αθλήτριες για τις εγχώριες
και διεθνείς διοργανώσεις.
Παράλληλα αναπτύσσει πλούσια δράση συνδυάζοντας τον αθλητισµό µε κοινωνικές εκδηλώσεις.
Επίσης είναι το ζωντανό φυτώριο στη παραγωγή νέων ταλαντούχων γκόλφερ, διατηρώντας ακαδηµία
που στελεχώνεται από µικρά παιδιά κορίτσια και αγόρια.
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ΤΟ ΓΚΟΛΦ
Προέλευση
Παρότι πολλές απόψεις έχουν ακουστεί σχετικά µε την προέλευση του γκολφ, η απάντηση παραµένει
ασαφής. Ωστόσο, είναι γενικά αποδεκτό ότι το σύγχρονο γκολφ εξελίχθηκε στη Σκωτία κατά τη
διάρκεια του Μεσαίωνα. Διεθνή αναγνώριση όµως βρήκε στο τέλος του 19ου αιώνα, όταν διαδόθηκε
στο υπόλοιπο Ηνωµένο Βασίλειο και στη συνέχεια στη Βρετανική Αυτοκρατορία και στις Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής .

Το γκολφ στους Ολυµπιακούς Αγώνες
Το γκολφ εµφανίστηκε στο επίσηµο πρόγραµµα των θερινών Ολυµπιακών Αγώνων
του 1900. Κατά τη σύνοδο της ΔΟΕ στην Κοπεγχάγη τον Οκτώβριο του 2009, η
ΔΟΕ αποφάσισε να επαναφέρει αυτό το άθληµα στους Ολυµπιακούς Αγώνες του
2016 .

Πώς παίζεται
Το γκολφ είναι ένα άθληµα ακριβείας που παίζεται µε µπαστούνι και µπάλα στο οποίο οι παίκτες
συναγωνίζονται χρησιµοποιώντας πολλούς τύπους µπαστουνιών για να οδηγήσουν τις µπάλες µέσα
σε µία σειρά τρυπών µε όσο το δυνατόν µικρότερο αριθµό χτυπηµάτων. Το γκολφ είναι ένα άθληµα
στο οποίο η µπάλα οδηγείται από την αφετηρία σε τρύπα µε ένα ή περισσότερα διαδοχικά χτυπήµατα
σύµφωνα µε τους κανόνες.
Είναι ένα από τα λίγα αθλήµατα µε µπάλα που δεν απαιτούν ένα οριοθετηµένο χώρο παιχνιδιού .
Αντιθέτως, παίζεται σε ένα γήπεδο του γκολφ που αποτελείται από µία αλληλουχία 9 ή 18 τρυπών.
Κάθε τρύπα του γηπέδου πρέπει να περιλαµβάνει ένα tee ως αφετηρία και ένα green το οποίο
περιλαµβάνει και την ίδια την οπή όπου καταλήγει η µπάλα. Στην απόσταση µεταξύ της αφετηρίας
και της οπής, υπάρχει το γήπεδο σε διάφορες µορφές. Συναντούµε δηλαδή, διαδρόµους, περιοχές µε
ψηλό γρασίδι και εµπόδια που δυσκολεύουν την πορεία µας προς το τέρµα.
Κάθε τρύπα του γηπέδου αλλά και όλων των γηπέδων είναι µοναδική αφού η πορεία προς το τέρµα
είναι πάντα διαφορετική.
Σε ένα αγώνα γκολφ, ο στόχος είναι να ολοκληρώσει ο παίκτης το παιχνίδι του µε τα λιγότερα
δυνατόν χτυπήµατα της µπάλας. Αυτό είναι γνωστό µε την ονοµασία Stroke Play. Άλλη µορφή
αγώνων είναι το Match Play όπου τόσο ο µεµονωµένος παίκτης όσο και η οµάδα έχουν στόχο το
χαµηλότερο σκορ στις περισσότερες τρύπες. Αυτές οι δύο µορφές αγώνων είναι οι πιο συνήθεις,
ωστόσο υπάρχουν και άλλες.
Πηγή: Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΚΟΛΦ ΟΓΓΑ
Η Ακαδηµία Junior του ΟΓΓΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 7 έως 18 ετών και στοχεύει αφενός
στην διάδοση του αθλήµατος του Γκολφ στην Ελλάδα και αφετέρου στην δηµιουργία µελλοντικών
πρωταθλητών. Παράλληλα αποτελεί τον βασικό πυρήνα αθλητών της Εθνικής Οµάδας Γκολφ.
Σκοπός του προγράµµατος της Ακαδηµίας µας είναι αρχικά η γνωριµία µε το άθληµα του Γκόλφ και
στη συνέχεια η ανάπτυξη εξατοµικευµένων δεξιοτήτων και τεχνικών για την αποτελεσµατική
διαχείριση του παιχνιδιού σε αγωνιστικό επίπεδο.
Τα µαθήµατα της Ακαδηµίας πραγµατοποιούνται στους χώρους του Glyfada Golf Course και
εξελίσσονται µε γνώµονα την ασφάλεια αλλά και την ψυχαγωγία των παιδιών, µέσα σε ένα
περιβάλλον που προωθεί την ανάπτυξη της προσωπικότητας των αθλητών εντός αλλά και εκτός
γηπέδου
Οι προπονήσεις γίνονται κυρίως Σαββατοκύριακα, από Σεπτέµβριο έως και Ιούλιο, ενώ για τα
προχωρηµένα τµήµατα, προπονήσεις πραγµατοποιούνται και µέσα στην εβδοµάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα µαθήµατα και τις δραστηριότητες της Ακαδηµίας του
ΟΓΓΑ µπορείτε να απευθυνθείτε στην γραµµατεία του οµίλου καθώς και στον υπεύθυνο της
Ακαδηµίας.

Υπεύθυνος Ακαδηµίας
Νίκος Πλατής
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Οι Αθλητές θα πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα συµπεριφοράς του γκολφ «Golf Etiquette» όπως
περιγράφονται από την R&A (http://www.randa.org)
Εν συντοµία όλα έχουν να κάνουν µε τον «σεβασµό»:
Σεβασµό προς το γήπεδο, προς τους παίκτες και προς το παιχνίδι
Για την εύρυθµη λειτουργία της Ακαδηµίας, θα πρέπει να τηρούνται από τους αθλητές οι παρακάτω
οδηγίες:
Κατά την Προπόνηση

Τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχονται στο γήπεδο 10' νωρίτερα από την προκαθορισµένη ώρα του
µαθήµατός τους προκειµένου να προετοιµάζουν τον ατοµικό τους εξοπλισµό.
Κατά την περίοδο 1/4 έως 31/9, οι αθλητές πρέπει να φορούν κατά τις προπονήσεις τους καπέλο και
να έχουν µαζί τους ατοµικό µπουκάλι νερού. Συνίσταται δε, η χρήση αντηλιακού για προστασία από
την ηλιακή ακτινοβολία.
Μετά το τέλος της προπόνησης, θα πρέπει τα κουβαδάκια από τις µπάλες προπόνησης να
επιστρέφονται στον caddie master.
Να κάνουν προπονήσεις επιπλέον από τα προγραµµατισµένα µαθήµατα της Ακαδηµίας. Τα παιδιά
µπορούν να παραλαµβάνουν ατοµικές οδηγίες προπόνησης σε συνεργασία µε τους προπονητές της
Ακαδηµίας.
Κατά την διάρκεια των προπονητικών γύρων γκολφ, οι αθλητές πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα
µέλη του γηπέδου.
Κατά τον Αγώνα

Οι αθλητές της Ακαδηµίας υποχρεούνται να συµµετέχουν σε όλους τους αγώνες που διοργανώνει
ο ΟΓΓΑ, προκειµένου να βελτιώνουν την ατοµική τους απόδοση (Handicap), καθώς και να
επιστρέφουν την κάρτα τους ανεξαρτήτου αποτελέσµατος. Σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής σε
αγώνα και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν το
συντοµότερο δυνατόν τον υπεύθυνο της Ακαδηµίας
Ο κάθε αθλητής είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη δήλωση συµµετοχής του στους εκάστοτε αγώνες
του ΟΓΓΑ ή της Οµοσπονδίας. Για τους αγώνες της Ε.Ο.Γ. οι αθλητές πρέπει να δηλώνουν
συµµετοχή στην γραµµατεία του ΟΓΓΑ διευκρινίζοντας την κατηγορία που επιθυµούν να
συµµετάσχουν, σε συνεννόηση πάντα µε τον υπεύθυνο της Ακαδηµίας και τον Captain του ΟΓΓΑ.
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Σε αγώνες που διοργανώνονται από την Ελληνική Οµοσπονδία Γκολφ, οι παίκτες απευθύνονται
αποκλειστικά στον Captain του ΟΓΓΑ για τα διάφορα θέµατα ή ερωτήµατα που µπορεί να
προκύψουν και δε συναλλάσσονται για κανένα θέµα µε τα µέλη της Ελληνικής Οµοσπονδίας Γκολφ.
Για κάθε θέµα σχετικά µε τον εκάστοτε αγώνα διοργάνωσης της Ε.Ο.Γ., ο ΟΓΓΑ εκπροσωπείται
µέσω του Captain του.
Σε περίπτωση αδυναµίας προσέλευσης σε αγώνα στον οποίους έχουν δηλώσει συµµετοχή και εφόσον
συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν το συντοµότερο δυνατόν
τον υπεύθυνο της Ακαδηµίας ή τον Captain του Ο.Γ.Γ.Α.
Σύντοµες Οδηγίες προς τους Αθλητές:
Απαγορεύεται η εκτέλεση δοκιµαστικού Swing, την ώρα που ο συµπαίκτης µας προετοιµάζεται
για το επόµενό του χτύπηµα. Επίσης θα πρέπει να έχουµε µία σχετική απόσταση από τον
συµπαίκτη, να µην βρισκόµαστε πίσω του, αλλά ούτε και επάνω ή κοντά στην γραµµή βολής του.
Κατά την εξέλιξη του αγώνα, δεν πρέπει να πραγµατοποιούµε χτύπηµα την ώρα που κάποιο µέλος
του γκρουπ µας ψάχνει την µπάλα του. Επίσης, για λόγους ασφάλειας, δεν θα πρέπει σε καµία
περίπτωση να εκτελούνται χτυπήµατα όταν υπάρχουν συµπαίκτες µπροστά µας καθώς επίσης θα
πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από την προπορευόµενη οµάδα.
Όλοι οι παίκτες θα πρέπει να ακολουθούν το ρυθµό παιχνιδιού του γηπέδου ”Pace of Play”. Θα
πρέπει επίσης τα δοκιµαστικά swing να περιορίζονται στα δύο, καθώς και να έχουν πάντα τον
εξοπλισµό τους όσο το δυνατόν πιο κοντά από την θέση του επόµενου χτυπήµατος.
Όλοι οι παίκτες οφείλουν να προσέχουν και ελέγχουν την συµπεριφορά τους κατά την διάρκεια
του παιχνιδιού, αποφεύγοντας εξάρσεις, εντάσεις πχ πέταγµα club, χτύπηµα club στο έδαφος ή στο
σάκο κλπ. Η “ετικέτα” του γκολφ έχει σαν κεντρικό άξονα της τον σεβασµό.
Σεβόµενοι το χώρο του γηπέδου που χρησιµοποιούµε, θα πρέπει να επανατοποθετούµε κάθε divot,
να επιδιορθώνουµε τα pitch marks (και δύο ακόµη παραπάνω εάν δεν καθυστερούµε το παιχνίδι),
καθώς και να φτιάχνουµε τα bankers.
Οι score cards των παικτών θα πρέπει να είναι καθαρογραµµένες.
Οι γονείς απαγορεύεται να είναι caddies σε αγώνες κατηγορίας παίδων και εφήβων. Σε περίπτωση
που κρίνεται απαραίτητο λόγω ιατρικού λόγου, θα πρέπει να το αιτούνται στην αθλητική επιτροπή
του αγώνα.
Δεν φεύγουµε από το green µέχρι να ολοκληρώσουν την εκάστοτε τρύπα όλοι οι παίκτες. Ο πρώτος
παίκτης που θα ολοκληρώσει την τρύπα έχει την ευθύνη να επανατοποθετήσει την σηµαία.
Στο τέλος κάθε αγώνα, θα πρέπει κάθε παίκτης να αποδίδει χαιρετισµό στους συµπαίκτες του,
χωρίς να φοράει καπέλο.
Μηνιαίοι Αγώνες Ακαδημίας
Αναφορικά µε τους µηνιαίους αγώνες, παρακαλούµε να γνωρίζεται τα ακόλουθα:
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Το Συνολικό Ετήσιο Αγωνιστικό Πρόγραµµα, ανακοινώνεται κάθε Ιανουάριο στην Ιστοσελίδα
της Ακαδηµίας µας.
http://glyfadagolfclub.wixsite.com/ggca/gr-accademy-events
Οι Αγώνες πραγµατοποιούνται κάθε µήνα, Σάββατο ή Κυριακή, ανάλογα µε το πρόγραµµα Αγώνα,
το οποίο και ανακοινώνεται αποκλειστικά στο Facebook της Ακαδηµίας την Τετάρτη πριν τον
εκάστοτε αγώνα.
https://www.facebook.com/groups/GGCAJuniorAcademy/
Στο πρόγραµµα αναφέρεται η ηµέρα που συµµετέχουν οι Αθλητές, (Σάββατο ή Κυριακή), η ώρα
εκκίνησης καθώς και το Tee εκκίνησης.
Είναι σηµαντικό να γνωρίζεται ότι οι Αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς του
γκολφ, όπως αυτοί ορίζονται από ο R&A και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις.
Οι Αθλητές θα πρέπει να είναι στο Tee εκκίνησης, 10 λεπτά νωρίτερα.
Να τονίσουµε ότι θα πρέπει να είναι στο Tee εκκίνησης και όχι στην γύρο περιοχή ή το Putting
Green προπόνησης.
Αθλητές που καθυστερούν να προσέλθουν στο Tee εκκίνησης, θα δέχονται ποινή σύµφωνα µε τον
κανονισµό 6-3a.
Συνίσταται οι Αθλητές που συµµετέχουν σε αγώνες να έχουν:
•
Τα κατάλληλα παπούτσια γκολφ
•
Καπέλο
•
Οµπρέλα γκολφ
•
Ατοµικό µπουκαλάκι µε νερό
•
Μολύβι και γόµα
•
Ανεξίτηλο µαρκαδόρο για την µπάλα τους
•
Pitch Fork για την επισκευή των divots
•
Ball Marker
•
Διαθέσιµες µπάλες
Τέλος, αναφορικά µε τις καιρικές συνθήκες, η Αναβολή ή η Διακοπή ενός προγραµµατισµένου
αγώνα µπορεί να συµβεί εάν θεωρηθεί πως η κατάσταση στο γήπεδο γίνεται επικίνδυνη (π.χ.
καταιγίδα). Η βροχή από µόνη της δεν είναι λόγος διακοπής Αγώνα εκτός και εάν πληµυρίσουν τα
Greens.
Την τελική απόφαση λαµβάνει η Αθλητική Επιτροπή ακριβώς πριν από την έναρξη του αγώνα,
αξιολογώντας την γενικότερη κατάσταση.
Σε περίπτωση που η Αθλητική επιτροπή αποφασίσει νωρίτερα την Αναβολή του αγώνα, θα υπάρχει
ενηµέρωση στο Facebook.
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Γενικοί Κανόνες

Η ευγένεια, οι τρόποι καλής συµπεριφοράς και ο σεβασµός, θα πρέπει να ακολουθούν τους αθλητές
τόσο µέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Ιδιαίτερα λέξεις όπως, καληµέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ,
παρακαλώ, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά την επικοινωνία µας µε συναθλητές, µέλη των
οµίλων καθώς και παραγόντων της δηµοτικής επιχείρησης γκολφ Γλυφάδας, προσδίδοντας τον
απαραίτητο σεβασµό σε κάθε συναλλαγή.
Για την αποφυγή ατυχηµάτων, τα παιδιά δεν πρέπει να εισέρχονται στο χώρο του Club House
(tsquare) µε παπούτσια που διαθέτουν Soft Spikes
Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να φοράνε καπέλο στο Club House ή σε κλειστούς χώρους δεξίωσης.
Απαγορεύεται αυστηρά στα µέλη της Ακαδηµίας η οδήγηση των buggies (αµαξάκια του γκολφ),
εφόσον είναι κάτω των 18 ετών.
Τέλος, είναι πολύ σηµαντικό για τα παιδιά να γνωρίζουν το πως θα πρέπει να είναι η ενδυµασία τους
µέσα και έξω από το γήπεδο golf συµφώνα µε την οδηγία της R&A (Golf Governing Body www.randa.org). Παρακάτω ακολουθούν σύντοµες ενδυµατολογικές οδηγίες:
•

Τα αγόρια θα πρέπει να φορούν µπλουζάκι µε γιακά τύπου polo, παντελόνι υφασµάτινο ή
υφασµάτινη βερµούδα.

•

Τα κορίτσια θα πρέπει να φορούν µπλουζάκι µε γιακά τύπου polo, φούστες τύπου skort (µε
εσωτερικά ενσωµατωµένο σορτς), παντελόνι ή βερµούδα υφασµάτινη.
Επιτρέπονται µπλούζες αµάνικες µόνο εάν έχουν γιακά τύπου polo.

•
•

Ως γενικότερη οδηγία, δεν επιτρέπονται τα ρούχα τύπου jeans, οι αθλητικές φόρµες, τα κολάν
καθώς και οι κοντές φούστες ή σορτς για τα κορίτσια. Τα δε µπλουζάκια θα πρέπει υποχρεωτικά
να φοριούνται µέσα από το παντελόνι, το σορτς ή την φούστα.

•

Στις εκδηλώσεις του οµίλου, τα παιδιά θα πρέπει να φορούν τα ρούχα που θα δίνονται κάθε φορά
από την Ακαδηµία ως επίσηµη στολή µε το σήµα του ΟΓΓΑ.

Οι αθλητές της ακαδηµίας του Ο.Γ.Γ.Α., τόσο στους εσωτερικούς αγώνες του οµίλου, όσο και σε
αγώνες στους οποίους εκπροσωπούν τον όµιλο, θα πρέπει να φορούν την ενδυµασία µε το λογότυπο
του οµίλου. Οι αθλητές που συµµετέχουν σε αποστολή της Ελληνικής Οµοσπονδίας Γκολφ, θα
πρέπει να φορούν την ενδυµασία που θα καθορίζεται από την Ε.Ο.Γ..
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η ακαδηµαϊκή περίοδος για την Ακαδηµία Γκολφ του ΟΓΓΑ, ξεκινάει το τελευταίο Σαββατοκύριακο
του Σεπτεµβρίου, µε προπονήσεις στο γήπεδο της Γλυφάδας.
Τα µαθήµατα της Ακαδηµίας πραγµατοποιούνται κάθε Σάββατο και Κυριακή και οι µαθητές είναι
χωρισµένοι σε πέντε (5) τµήµατα σύµφωνα µε το επίπεδό τους.
Πριν από την έναρξη των µαθηµάτων της Ακαδηµίας, οι µαθητές ενηµερώνονται από την γραµµατεία
του οµίλου για το τµήµα στο οποίο έχουν ενταχτεί.
Τα τµήµατα περιλαµβάνουν τα πέντε (5) παρακάτω επίπεδα, είναι οµοιογενή και συντονίζονται από
τους προπονητές του Οµίλου.

Το Πρόγραµµα προπόνησης της Ακαδηµίας καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:
•
•
•

Swing Mechanics
Short Game
Golf Rules & Etiquette

•
•

Shot Making Techniques
Course Management

Αναφορικά µε το Αγωνιστικό τµήµα, η εισαγωγή αλλά και παραµονή των αθλητών σε αυτήν την
οµάδα έχει σαν κύρια κριτήρια την τεχνική τους κατάρτιση µέσα από αξιολόγηση, την βαθµολογική
τους κατάταξη (Order of Merit) η οποία προκύπτει από την συµµετοχή τους στους αγώνες που
οργανώνει ή και συµµετέχει ο ΟΓΓΑ αλλά και το ποσοστό των παρουσιών τους στα µαθήµατα της
Ακαδηµίας. Η Συµµετοχή αθλητών σε αυτήν την οµάδα, λόγω των περιορισµένων θέσεων, είναι
απόφαση της Αθλητικής Επιτροπής τη Ακαδηµίας του Ο.Γ.Γ.Α..
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΠΕΔΩΝ
Ο Όµιλος Γκολφ Γλυφάδας Αθηνών, στα πλαίσια της λειτουργίας της Ακαδηµίας του, έχει
υιοθετήσει ένα πρόγραµµα πέντε (5) επιπέδων προκειµένου οι Αθλητές του να αποκτήσουν
Handicap. Η διαδικασία απόκτησης Handicap αξιολογείται µέσα από µηνιαίους αγώνες 3, 6 και 9
τρυπών που οργανώνονται για τον λόγο αυτόν. Ταυτόχρονα ορίζεται το όριο ηλικίας των Αθλητών
για τη συµµετοχή τους στα επιµέρους επίπεδα. Επιτυγχάνοντας οι αθλητές το «Προσδοκώµενο
Αποτέλεσµα» του κάθε επιπέδου, θα µπορούν να µετακινηθούν στο αµέσως επόµενο επίπεδο.
Επίπεδο 1 – Αρχάριοι - Χρησιµοποιούν τις προπονητικές εγκαταστάσεις του Γηπέδου Γκολφ
Γλυφάδας υπό την εποπτεία την οµάδας προπονητών.
Όριο Ηλικίας: 7 ετών ή µεγαλύτεροι, προκειµένου να συµµετάσχουν στο προπονητικό
πρόγραµµα της Ακαδηµίας του ΟΓΓΑ.
Μετακινούνται στο επόµενο επίπεδο µε απόφαση της Προπονητικής Οµάδας.
Τµήµα: Red
Επίπεδο 2 – Συµµετέχουν σε Μηνιαίους Αγώνες 3 Τρυπών (Junior Tees):
Πραγµατοποιούνται στις τρύπες 16η, 17 η και 18 η, στο Γήπεδο Γκολφ Γλυφάδας
Όριο Ηλικίας: 8 ετών ή µεγαλύτεροι κατά την ηµέρα του Αγώνα
Τµήµα: Blue
Προσδοκώµενο Αποτέλεσµα: Gross Score, δηλωµένο από τον Marker, κατά µέσο όρο 13
strokes υπολογιζόµενο στους τελευταίους 3 γύρους.
Επίπεδο 3 – Συµµετέχουν σε Μηνιαίους Αγώνες 6 Τρυπών (Junior Tees):
Πραγµατοποιούνται στις τρύπες 13η έως και 18η, στο Γήπεδο Γκολφ Γλυφάδας
Όριο Ηλικίας: 9 ετών ή µεγαλύτεροι κατά την ηµέρα του Αγώνα
Τµήµα: Blue
Προσδοκώµενο Αποτέλεσµα: Gross Score, δηλωµένο από τον Marker, κατά µέσο όρο 30
strokes υπολογιζόµενο στους τελευταίους 3 γύρους.
Επίπεδο 4 – Συµµετέχουν σε Μηνιαίους Αγώνες 9 Τρυπών (Club Tees):
Πραγµατοποιούνται στις τρύπες 10η έως και 18η, στο Γήπεδο Γκολφ Γλυφάδας
Όριο Ηλικίας: 10 ετών ή µεγαλύτεροι κατά την ηµέρα του Αγώνα
Τµήµα: Yellow
Προσδοκώµενο Αποτέλεσµα: Gross Score, δηλωµένο από τον Marker, κατά µέσο όρο 56
strokes υπολογιζόµενο στους τελευταίους 3 γύρους.
Επίπεδο 5 – Ο Captain του ΟΓΓΑ Απονέµει στον Αθλητή το κατάλληλο EGA Exact Handicap
Όριο Ηλικίας: 11 ετών ή µεγαλύτεροι
Τµήµα: White
Προ απαιτούµενα: (α) Κατάθεση από την Ακαδηµία του ΟΓΓΑ των αποτελεσµάτων των
αγώνων (όπως ορίζονται στο επίπεδο 5) and (β) Ο Αθλητής να εξεταστεί επιτυχώς στους
κανόνες του Γκολφ (Γραπτή εξέταση σε Golf Rules & Etiquette).
Η Αθλητική επιτροπή το ΟΓΓΑ, θα αξιολογήσει τα παραπάνω προ απαιτούµενα, προκειµένου
ο Captain του ΟΓΓΑ να αποδώσει το αναλογούν Handicap.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΠΕΔΩΝ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΟΣ
Για τους Αθλητές της Ακαδηµίας του ΟΓΓΑ, οι οποίοι και συµµετέχουν σε εσωτερικούς αγώνες 3,
6, 9 και 18 οπών, ισχύουν οι παρακάτω Κανονισµοί Αγώνος.
1. Ο αγώνας θα παιχτεί σύµφωνα µε του διεθνείς κανόνες του R&A.
2. Ο αγώνας θα παιχτεί µε "preferred lies within tree lines".
3. Δεν επιτρέπονται caddies.
4. Ο κάθε αγωνιζόµενος οφείλει να βρίσκεται στο tee, 10΄ νωρίτερα από την ώρα εκκινήσεως του.
5. Σε περίπτωση προβλήµατος κατά την διάρκεια του αγώνα, σχετικά µε την σωστή εφαρµογή των
κανόνων του γκολφ, ο παίκτης που αντιµετωπίζει το πρόβληµα θα πρέπει να παίξει 2 µπάλες και να
καταχωρήσει στην κάρτα του και τα δύο αποτελέσµατα. Στο τέλος του αγώνα η Επιτροπή Αγώνος
θα πάρει την τελική απόφαση για το σωστό αποτέλεσµα.
6. Σε περίπτωση “slow play” οµάδας θα γίνει προφορική παρατήρηση (warning) και σε µη
συµµόρφωση το κάθε µέλος της οµάδας θα χρεωθεί µε 2 χτυπήµατα επιπλέον.
7. Η χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται.
Η Επιτροπή Αγώνων
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο Όµιλος Γκολφ Γλυφάδας Αθηνών, µέσω της R&A και της Ελληνικής Οµοσπονδίας Γκολφ,
παρέχει στα παιδιά της Ακαδηµίας δωρεάν όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό, για όλη τη διάρκεια που
είναι µέλη της Ακαδηµίας, καθώς και τους διαθέτει δωρεάν τις µπάλες προπόνησης.
Ο υπεύθυνος συντονιστής για την Ακαδηµία, και µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΓΓΑ,
είναι ο: κ. Πλατής Νίκος (τηλ. Επικοινωνίας: 6944800116).
Η Ακαδηµία του ΟΓΓΑ επικοινωνεί µε τους µαθητές και τους γονείς κυρίως µέσω:
•
•
•

Email (επιβεβαιώστε µε την γραµµατεία ότι έχουµε το δικό σας email)
Web Site: www.ggca.gr όπου υπάρχει ανακοινωµένο και ενηµερωµένο το πρόγραµµα
αγώνων της Ακαδηµίας
Facebook: στη σελίδα µας ανεβαίνουν όλες οι δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα των
αγώνων. Η σελίδα Facebook της Ακαδηµίας, αποτελεί το κύριο µέσω ενηµέρωσης σχετικά
µε τις τρέχουσες δραστηριότητες του οµίλου.
Στοιχεία σελίδας Facebook:
• https://www.facebook.com/groups/1511857422359734
• GLYFADA GOLF CLUB OF ATHENS - JUNIOR ACADEMY

Για την εύρυθµη λειτουργία της Ακαδηµίας, είναι απαραίτητα τα εξής:
- Αίτηση Εγγραφής στο πρόγραµµα (οι γονείς την προµηθεύονται από το γραφείο του ΟΓΓΑ), Κάρτα
Υγείας του αθλητή (πρέπει να ανανεώνεται κάθε ηµερολογιακό έτος), καθώς και 2 Φωτογραφίες
τύπου «ταυτότητας».
- Οικονοµική Συµµετοχή: 60 ευρώ µηνιαία συνδροµή για το κάθε παιδί (εάν πρόκειται για αδέλφια,
50 ευρώ µηνιαία συνδροµή για το κάθε παιδί) - Εγγραφή 30 ευρώ.
Για τους Αθλητές µε Handicap, προκειµένου να µπορούν να συµµετάσχουν στους αγώνες που
διοργανώνει ή συµµετάσχει η Ε.Ο.Γ., θα πρέπει να γίνει η εγγραφή τους στο µητρώο Αθλητών της
Ελληνικής Οµοσπονδίας Γκολφ (Ε.Ο.Γ.) µετά από αίτησή τους.
Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του Οµίλου Γκολφ Γλυφάδας Αθηνών κάθε Τρίτη,
Πέµπτη 09:00 – 13:00 και Σάββατο, Κυριακή 10:00 – 14:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-8946459
E-mail: info@ggca.gr
Webpage: www.ggca.gr
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