GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER FOR BLOKHUS GOLFKLUB.

Nedenstående generelle turneringsbetingelser er gældende medmindre andet udtrykkeligt er anført i
turneringens specifikke betingelser.
Læs turneringsbetingelserne grundigt før du tilmelder dig. Husk det er spillerens ansvar at kende
golfreglerne, de lokale regler og turneringsbetingelser.
Alle turneringer i Blokhus Golfklub spilles efter de af Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte
regler for golfspil samt de lokale regler.

TURNERINGSBETINGELSER:
Deltagere:

En spiller der deltager i en klubturnering, skal være aktivt medlem af Blokhus
Golfklub og have et registreret handicap.
Long-distance medlemmer kan deltage, dog ikke i klubmesterskaberne.
Ved åbne turneringer kræves gyldigt medlemskab af en golfklub under DGU,
eller tilsvarende udenlandsk organisation.

Tilmelding:

En spiller kan tilmelde sig en turnering via Golf Box på internettet, eller på
ophængte lister i klubhuset.

Deltageroplysninger:

Medlemsnummer skal oplyses, og juniorer skal oplyse, at de er juniorspillere.
Ved tilmelding via Golf Box sker juniorregistrering automatisk.

Rækkeinddeling:

Rækkeinddeling afhænger af deltagerantallet i hver turnering.
Der tilstræbes i alt 3 rækker i hver turnering.
A & B rækken spiller i 4 bolde, C rækken i 3 bolde.

Juniorrække:

Såfremt der deltager mere end 7 juniorer i en turnering, oprettes en særlig
juniorrække.

Deltagerantal:

Der skal være mindst 30 deltagere til en sponsoreret turnering, for at
turneringen gennemføres.

Afbud/udeblivelse:

En spiller, som er påført startlisten, har pligt til at underrette
turneringsledelsen om afbud. Afbud skal meddeles direkte til den ansvarlige
turneringsleder, som er anført med navn og telefonnummer på den specifikke
turneringsproposition.

Ved en spillers afbud senere end 30 min. før første start, skal eventuelt
turneringsfee betales. Spilleren idømmes turneringskarantæne indtil det
skyldige beløb er betalt. Ved udeblivelse uden afbud skal eventuelt
turneringsfee betales, og spilleren idømmes 2 dages turneringskarantæne.

For sen ankomst:

Hvis spilleren ankommer til sit startsted parat til at starte inden for fem
minutter efter sin starttid, er straffen for ikke at starte til tiden tab af første
hul i hulspil og 2 straffeslag i slagspil. I stableford turneringer trækker
komiteen 2 point fra det samlede antal point for runden. Straffen for at
ankomme senere end 5 minutter efter starttiden er diskvalifikation.

For sen ankomst betragtes ikke som en udeblivelse.

Startliste:

Startlisten offentliggøres i henhold til den specifikke turnerings betingelser. En
spiller har pligt til selv at søge om oplysninger om sit starttidspunkt og
startteested.

Maksimal spilletid:

Den forventede maksimale spilletid for en 4 bold er 4 t. og 15 min.

Klub tee:

Klub tee for damer er rød tee.
Klub tee for herrer er gul tee.

Banelukning:

Banen er lukket fra 30 min. før første start til 30 min. efter sidste start.
Ved gunstart gælder andre regler, der er anført i betingelserne for den
specifikke turnering.

Afbrydelse af spil:

De signaler der benyttes er følgende:

1. Øjeblikkelig afbrydelse af spillet: En lang hyletone fra et kompressorhorn.
Bolden markeres og spillet skal afbrydes.
2. Genoptagelse af spillet: 2 korte hyletoner fra kompressorhornet, som
gentages.

Aflysning:

En turnering kan aflyses, hvis det fastsatte minimum antal deltagere ikke er
opfyldt, eller hvis turneringen på grund af banens tilstand ikke lader sig
afvikle.
Såfremt komiteen vurderer at vejret inden starten gør spil umuligt, kan
komiteen aflyse turneringen.

Caddie:

En spiller må ikke anvende caddie under en turnering.

Buggy:

En spiller må ikke anvende buggy under en turnering, medmindre
spilleren har fået skriftligt dispensation af turneringskomiteen.

Elektronisk udstyr:

Mobiltelefoner og lignende udstyr skal være lydløse under spillet.

Afstandsmålere:

Afstandsmålere er tilladt i turneringer. Se lokale regler.

Husdyr:

Det er ikke tilladt at medtage husdyr på banen i forbindelse med tuneringer.

Regel- og tvivlsspørgsmål:

Såfremt der under spillet opstår tvivl om fortolkningen af en regel, kan en
spiller vælge at spille 2 bolde, jf. regel 3-3. Det skete skal indrapporteres til
komiteen. Komiteen afgør tvivlsspørgsmålet efter runden, FØR scorekortet
afleveres i underskrevet stand. I henhold til regel 34-3 er komiteens afgørelse
endelig.

Nærmest hullet:

Hvis der er indlagt ”nærmest hullet” konkurrence i turneringen, skal bolden
være på green, for at være tællende.

Længste drive:

Hvis der er indlagt ”længste drive” konkurrence i turneringen, skal bolden
være på fairway, for at være tællende.

Scorekort:

Scorekort udleveres fra turneringsleder kontoret fra 60. min før turneringens
første start.
En spiller skal sikre sig, at spillehandicap er anført på scorekortet inden det
indleveres til turneringsledelsen. Spilleren er ansvarlig for at scoren på hvert
enkelt hul er korrekt.
En spiller opfordres til at påføre stableford point for de enkelte huller, samt
beregne det samlede antal point.
Scorekortet skal afleveres på kontoret umiddelbart efter endt spil.

Lige resultater:

1.
2.

Afsluttet turnering:

Hulspil: Sudden death play-off. (Hul for hul indtil der er fundet
En vinder)
Slagspil: Bedste score netto/brutto jf. turneringens betingelser,
Matematiske metode (bedste score på sidste 18-9-6-3-1 –
herefter lodtrækning.)
Ved turneringer med gunstart anvendes banens sidste 9 huller.

En turnering betragtes som afsluttet, når resultatet er offentliggjort af
turneringsledelsen.
Præmietagere, der ikke er til stede under præmieoverrækkelsen, kan i særlige
tilfælde få dispensation til at lade 3. mand afhente præmien.
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