1. Школска голф Лига се одржава у Београду, Нишу и Новом Саду.
2. Одабир играча за тимове школа биће обављен у фебруару и марту 2014.
3. Селекција 12 играча трећих разреда из 12 основних школа у Београду.
4. Селекција 12 играча трећих разреда из 3 основне школе у Нишу.
5. Селекција 12 играча трећих разреда из 3 основне школе у Новом Саду.
6. Селекција играча се састоји од четири вежбе где играчи могу скупити максимум 180 поена.
7. Селекциja играча одржава се у салама за физичко.
8. Након селекције у Нишу и Новом Саду ће се одржати такмичење школа .
9. Школе у Нишу и Новом Саду ће имати турнир у балону са вештачком травом.
10. Индивидуални резултати са селекције се сабирају са резултатима оствареним на турниру.
11. Након селекције играча у свакој од школа се одржава родитељски састанак.
12. Родитељи добијају видео са упутством за такмичење.
13. За регионално такмичење биће изабран по један ученик из сваке београдске школе и по четири
ученика из школа у Нишу и Новом Саду.
14. Одржавање турнира школске и регионалне лиге је у априлу, мају и јуну 2014 на Ади Циганлији.
15. Превоз за играче Београдских школа ће у исто време превозити играче из две школе.
16. Превоз за играче из Ниша и Новог Сада ће бити обезбеђен од стране Голф асоцијације Србије.
17. Регионална лига подразумева одржавање 2 турнира на Ади Циганлији у Београду.
18. Турнир се састоји од 5 вежби на полигону и три голф рупе/поља различите дужине.
19. Рупа 1. је дужине 20м, са стандардом завршавања од 3 удараца (3-4 ударца 50 поена,
5-6 удараца 30 поена, 7 удараца 10 поена).
20. Рупа 2. је дужине 50м са стандардом завршавања од 5 удараца (5-6 удараца 50 поена,
7-8 удараца 30 поена, 9 удараца 10 поена).
21. Рупа 3. је дужине 30м са стандардом завршавања од 4 ударца (4-5 ударца 50 поена,
6-7 удараца 30 поена, 8 удараца 10 поена).
22. Бољи резултати од стандарда завршавања голф рупе доносе додатних 20 бодова.
23. За резултат у тимском такмичењу узима се 9 најбољих резултата од укупно 12 резултата.
24. Играчи имају пробни круг на полигону који се састоји од 5 вежби.
25. Након одиграног полигона крећу на прву рупу у групи од три играча у пратњи демонстратора
који им помаже у кретању кроз терен и писању резултата.
26. Играчима је обезбеђена ужина (сендвич, вода, чоколадица).
27. Играчи добијају качкете са натписом своје школе. Качкете треба чувати за последњи турнир.
28. У случају да тим има само 9 играча, нема додатних одигравања полигона нити голф рупа.
29. У случају да играч не поштује правила турнира може бити искључен.
30. У случају истог резултата у одабиру за тим града, одабира се играч са бољим
резултатом на турниру.
Предвиђене награде:
- за прво место градске лиге
- за прва три места регионалне лиге
- 10 јуниорских чланарина Голф асоцијације Србије за најбоље такмичаре лиге
- за све учеснике
31. Проглашење победника 6. јуна од 17 часова у Голф Клубу Београд на Ади Циганлији.

