Kellers Park Golf Club
Generelle turneringsbetingelser for Kellers Park Golf Club
Såfremt ikke andet fremgår af invitation/propositioner for en turnering, gælder følgende generelle
turneringsbetingelser
Turneringer Klubbens turneringer er åbne turneringer, hvis ikke andet er angivet i
invitation/propositioner.
DGU spillere(medlemmer)med max hcp. 54 kan deltage på 18-huls banen
Juniorer skal være fyldt 10 år senest den 01. januar i kalenderåret.
Regler

Alle turneringer spilles efter de af Royal & Ancient fastsatte golfregler og de for banen
gældende af DGU godkendte regler.

Teesteder

Med mindre andet er anført fra gul og rød tee

Øvelse på
banen

I slagspilsturneringer eller omspil i slagspil, må ingen spiller samme dag øve sig på banen
eller afprøve overfladen på nogen green på turneringsbanen

Lukning af
bane

På turneringsdage med løbende start vil banens 1. tee blive lukket 1 time før første start
start og1 time efter sidste start.
Ved gunstart lukkes banen 2 timer før start og ca. 5 timer efter start.
Banelukning vil fremgå ved opslag på Golfbox, touchskærm og ved 1. og 10 teested

Tilmelding

Tilmelding kan ske via Golfbox og touch skærm.

Tidsfrist

Tilmeldingsfristens udløb: se turneringsopslag på Golfbox.

Startliste

Startlisten offentliggøres senest 2 dage før turneringen – kan dispenseres.

Deltagerantal

Bortset fra mesterskabsturneringer kræves der mindst 7 deltagere i en række for at
rækken spilles.
Juniorrækken kræver min. 3 deltagere.
Max. antal deltagere i en 18 huls turnering vil være 120.

Eftertilmelding

Eftertilmelding accepteres ikke

Række
inddeling

Hvis turneringen spilles i flere rækker, er det turneringsudvalget, der fastsætter
inddelingen

Afbud

Evt. afbud skal meddeles så hurtigt som muligt til turneringsledelsen for turneringen
Turneringsudvalget kan idømme karantæne på 2 turneringsdage ved udeblivelse uden
lovlig afbud
Afbud på grund af vejrlig er ikke lovlig afbud
Udeblivelse uden lovlig grund betales turneringsgebyr ikke tilbage

Fee tilbage Turneringsfee tilbagebetales ved afbud og sygdom inden Startlisten er offentliggjortBetaling
ellers ikke
Fee /
Scorekort

Turnerings fee betales inden tilmeldings fristens udløb
Turnerings fee er kr. 75 og kr. 40 for juniorer for klubmedlemmer
Scorekort afhentes min. ½ time før start
Alt betales på mobilpay nr. 224422
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For sen
ankomst
til start
på tee
stedet
Lige score

Ved for sen ankomst til start vil medføre:
Inden for 5 min.: Hulspil
= Tab af første hul
slagspil/stabelford = 2 straffeslag
udover 5 min : Hulspil
= tab af match
slagspil/stableford = diskvalifikation
I tilfælde af lige resultat/score afgøres placering med undtagelse af mesterskaber
således:
Hulspil: Sudden death play off
Slagspil/stableford : sidste 9-6-3-1-lodtrækning ( sidste forstås 10-18)

Præmie

Vindere skal være til stede ved præmieoverrækkelsen.

Junior

Juniorer kan ikke modtage alkoholpræmier. I disse tilfælde vil præmien blive ændret
til en anden præmie af tilsvarende værdi.

Caddies

Det er tilladt at bruge caddie i turneringer med mindre andet fremgår af turneringsbetingelserne.
DGU’s regler herfor anvendes.

Brug af
golfcar

Det er tilladt at bruge golfcars i turneringer med mindre andet fremgår af turneringsbetingelserne eller besluttes af turneringsledelsen.
Det er ikke tilladt at anvende golfcar til klubmesterskaberne. Dog er ”Løbehjul” tilladt

Mobiltlf

Mobiltelefon, minicomputer og lign elektronisk udstyr skal være slukket under spillet

Overtrædelse heraf kan - efter indberetning til turneringsledelsen – medføre disciplinær straf,
herunder karantæne i fremtidige turneringer.
Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd
bevidst generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende turnering for et
alvorligt brud på etiketten, jf.
Anden form for tilkaldevagt, evt. læge, vandforsyning, brandmand etc. Så skal det kunne
dokumenteres fra gang til gang, at det er nødvendigt for en af have den tændt

Afstandsmålere

Der henvises til klubbens lokale regler.

Aflysning/
afbrydelse

Hvis turneringslederen skønner, at banen ikke er spilbar, eller der opstår situationer
som gør spil uforsvarligt, har turneringsledelsen ret til at udsætte, afkorte eller aflyse
turneringen
Signal til afbrydelse af spil, vil blive givet ved brug af horn

Tvivl/
protester

Tvivlsspørgsmål og protester rettes til turneringsledelsen før scorekort afleveres
(jf. regel)
Turneringsledelsen træffer endelig afgørelse i tilfælde af tvivl og uoverensstemmelse
I turneringer hvor der ikke er udpeget en dommer, afgør turneringsledelsen alene og
endeligt alle spørgsmål om den korrekte forståelse og anvendelse af turneringens
propositioner/betingelser

Generelle turneringsbetingelser for KELLERS PARK GOLF CLUB

2019-05-05

Side 2 af 3

Kellers Park Golf Club
Handicap

Regulering af handicap foretages i overensstemmelse med DGU’s bestemmelser.
Spilleren er selv ansvarlig for, at det korrekte hcp. er påført scorekortet.
Hcp. ændringer i nedadgående retning, der endnu ikke er registreret eller offentliggjort
, skal spilleren selv anføre på scorekortet før en ny turnering,
hvor imod hcp. ændringer i opadgående retning først er gældende, når de er offentliggjort
på hcp. tavlerne(Golfbox)

Telefon

Turneringen skal påføres mobilnummer på turneringsleder
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