Generelle turneringsbetingelser for Nordborg Golfklub
Gældende fra 1. marts 2017
Turneringsbetingelser.
Nedenstående generelle turneringsbetingelser er gældende med mindre andet udtrykkeligt er anført i
turneringens specifikke betingelser i Golfbox.
Læs turneringsbetingelserne grundigt før du tilmelder dig. Husk at det er spillerens ansvar at kende
golfreglerne, de Lokale Regler og turneringsbetingelserne jf. Regel 6-1.
Alle turneringer i Nordborg Golfklub afvikles efter de af Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews
fastsatte regler for golfspil samt de til enhver tid gældende Lokale Regler for Nordborg Golfklub.
Deltagere.
Spilleren skal være medlem af Nordborg Golfklub og have et registreret EGA handicap eller Klubhandicap.
Juniorer kan deltage.
Fleksmedlemmer skal udover turneringsfee også betale greenfee.
Spillere fra andre klubber kan deltage i vore åbne turneringer, mod betaling af turneringsfee og greenfee.
Der kræves gyldigt medlemskab af en golfklub under DGU eller en tilsvarende udenlandsk organisation.
Spilleren skal have et registreret EGA handicap eller Klubhandicap.
Tilmelding.
Spilleren skal tilmelde sig via Golfbox. Tilmelding åbner senest 14 dage før turneringen.
Tilmeldingsfrist fremgår af Golfbox og tilmelding er bindende ved udløb.
Eftertilmelding.
Eftertilmeldinger accepteres i et vist omfang og kan kun accepteres af turneringsleder.
Der er mulighed for oprettelse af venteliste.
Deltagerantal / antal rækker.
Der spilles normalt i 3 rækker, A, B og C. Rækkeinddeling kan variere afhængigt af antal tilmeldinger. Det
tilstræbes, at der oprettes lige store rækkker. A-rækken spiller slagspil, B-rækken spiller enten slagspil eller
stableford. C-rækken spiller stableford.
Såfremt der er færre end 24 tilmeldte til en turnering kan turneringsudvalget aflyse turneringen. Aflysning
vil blive sendt via Golfbox.
Sammensætning af flights
Ved sin tilmelding har man accepteret turneringsledelsens ret til at sammensætte flights. Man kan derfor
komme i bold med såvel høj- som lavhandicappede og såvel unge som ældre spillere
Der spilles fortrinsvis i 3-bolde.
Turneringsfee.
50,- kr. og er ens for alle spillere.
Turneringsfee betales kontant til turneringsledelsen ved turneringens opstart. Herudover er det muligt at
betale turneringsfee via Mobile Pay.
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Klubtee
Klubtee for damer er rød.
Klubtee for herrer er gul.
Startliste.
Startliste offentliggøres senest klokken 12.00 dagen før turneringen i Golfbox.
Hvis en spiller efter startlisten er lavet, har ændret handicap og evt. skiftet til en anden række, deltager
spilleren i turneringen i den række, spilleren har tilmeldt sig til, men med det nye hcp.
Afhentning af scorekort
Scorekort udleveres fra turneringskontoret fra 30 minutter før første start. Spilleren skal melde sig på
turneringskontoret og afhente scorekort senest 15 min. før sin starttid, og være på teestedet senest 5 min.
før start.
Spilleren skal sikre sig, at korrekt spillehandicap er anført på scorekortet inden det indleveres til komiteen
(R6-2b). Spilleren er også ansvarlig for at scoren på hvert enkelt hul er korrekt (R6-6b).
Spilleren opfordres til at påføre stableford score for de enkelte huller samt beregne den samlede score.
Scorekortet skal afleveres i kassen udenfor turneringskontoret ved touchskærmen for greenfee
umiddelbart efter endt spil.
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 to straffeslag i slagspil.
Straffen for at ankomme senere end 5 minutter efter starttiden er diskvalifikation.
For sen ankomst betragtes ikke som en udeblivelse.
Afbud/udeblivelse/no return
Spillere, som er påført startlisten, har pligt til at underrette turneringskomiteen om afbud. Afbud skal
meddeles direkte til den ansvarlige turneringsleder. Det vil fremgå af Golfbox hvem turneringslederen er.
Ved afbud senere end 30 min. før første start, skal turneringsfee og alle andre ydelser f.eks. spisning
betales. Spilleren idømmes turneringskarantæne indtil det skyldige beløb er betalt.
Udeblivelse samt ”No Return” uden fyldestgørende gyldig årsag medfører automatisk karantæne i 2
turneringer. Ved gentagne udeblivelser fratages retten til turneringsdeltagelse i resten af kalenderåret.
Resultater
Alle runders resultater skal indtastes, således at der findes en CBA
(Computed Buffer Adjustment) værdi.
Afgørelser ved lige scores
Slagspil: Bedste score netto/brutto jf. turneringens betingelser, matematisk metode (bedste score på sidste
18-9-6-3-1 – herefter lodtrækning.
Ved afgørelse efter den matematiske model er de sidste 9-6-3-1 altid hullerne 10-18 uanset den rækkefølge
hullerne er spillet i.
Hulspil: Sudden death play off (Hul for hul indtil der er fundet en vinder).

2

Nærmest hul/ længste drive
Hvis der er indlagt en “nærmest hul” konkurrence i turneringen, skal bolden være på green, for at være
tællende. Ved længste drive skal bolden være på fairway for at være tællende.
Præmier / præmieoverrækkelse
Præmieantal beregnes i forhold til deltagerantal i rækken. Der uddeles som minimum 1. præmie pr.
påbegyndt 6 deltagere
Der vil være præmieoverrækkelse umiddelbart efter at resultatet for turneringen er beregnet. Spillere, der
ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, vil ikke kunne modtage præmien og præmien går videre til den
næste i rækken. I forbindelse med tættest på hul konkurrencer overgår præmien til at blive klappepræmie.
Præmietagere, der ikke er til stede under præmieoverrækkelsen kan i særlige tilfælde få dispensation til at
lade 3. mand afhente præmien.
Caddie / Persontransport
Caddie er tilladt
Det er tilladt at anvende køretøjer til persontransport.
Mobiltelefon / Hunde / Barnevogne
Det er tilladt at have mobiltelefon med under spillet, men af hensyn til medspillerne bør telefonen være
slukket eller på lydløs under runden.
Hunde og barnevogne er ikke tilladt.
Banelukning
Ved løbende start lukkes banen 30 minutter før første tee-off til 30 minutter efter sidste tee-off på hul.1.
Ved gunstart morgen og formiddag er banen lukket til turneringen er afsluttet. Det vil fremgå af golfbox
hvornår banen åbner. Ved gunstart efter klokken 11.00 vil banen normalt være åben for andre spillere.
Afbrydelse af spil
Hvis turneringsledelsen 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.
Regel- og tvivlsspørgsmål
Såfremt der under en slagspilsturnering opstår tvivl om fortolkningen af en regel, kan man vælge at spille to
bolde, jf. Regel 3-3. Hændelsen skal indrapporteres til turneringsledelsen. Turneringsledelsen afgør
tvivlsspørgsmålet efter runden FØR scorekortet afleveres. I henhold til Regel 34-3 er turneringskomiteens
afgørelse endelig.
I turneringer, hvor der ikke er udpeget en dommer, afgør turneringsledelsen alene og endeligt alle
spørgsmål om faktiske forhold og alle regelspørgsmål.
Hvad enten der er dommer eller ej, afgør turneringsledelsen alene og endeligt alle spørgsmål om den
korrekte forståelse og anvendelse af turneringens betingelser.

Nordborg den 1. marts 2017
Turneringsledelsen
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