Turneringsregler for Øland Golfklub
Turneringer: Hvis ikke andet er anført, spilles turneringer i følgende rækker: A, B og C. I
turneringer bortset fra klubmesterskaberne skal der som minimum være 10 spillere i hver række, før
den oprettes. Herre: Gul tee, Damer: Rød tee. Junior over hcp. 36: Rød tee og under hcp. 36 gul tee
(drenge). Handicap-opdelingen laves, når startlisten er færdig, så der bliver lige mange i de tre rækker.
I turneringerne fremgår max antal deltagere af matchbeskrivelsen på Golfbox.

Spilletid: Maksimal spilletid er 4 timer og 30 min. Alle spillere bidrager til at holde tiden, og hvis
man leder efter bolde, skal et bagved ventende hold lukkes igennem efter kort tid (få minutter).

Tilmelding: Foregår via Golfbox.
Venteliste: Ved afbud til en turnering rykker den først tilmeldte spiller på ventelisten op som
deltager. Spilleren placeres ikke nødvendigvis i egen række, da startlisten typisk er udarbejdet på det
tidspunkt.

Turneringsfee: Fastsættes af turneringsudvalget og skal være indbetalt ved overførsel til det
oplyste kontonummer eller mobilpay nr. i forbindelse med tilmelding eller senest ved dato for sidste
tilmeldingsfrist (ofte onsdag før afvikling af turneringen). Er turneringsfee ikke indbetalt til tiden,
udelukkes spilleren fra at deltage i den pågældende turnering. Alle oplysninger fremgår af
matchbeskrivelsen på Golfbox.

Starttider: Offentliggøres via Golfbox normalt 2 dage før afvikling af turneringen. Spilleren skal
have afhentet sit scorekort senest 30 min før starttid. Senere ankomst kan medføre diskvalifikation.
Spilleren skal være klar på første teested senest 5 min før starttidspunktet. Ved for sen ankomst til det
angivne teested kan regel 6.3 anvendes af turneringsledelsen.

Udeblivelse fra en turnering uden afbud kan medføre udelukkelse til den næste turnering i klubben.
Præmieoverrækkelse: Forlader man klubben inden præmieoverrækkelsen, går præmien og
placeringen videre til den næste i rækken.

Pointlighed: Ved lige resultater gælder typisk, at det er scoren på de sidste 9, 6, 3 huller eller det
sidste hul, der er afgørende. Hvis stadig lige er det spilleren med laveste handicap, der vinder. Herefter
lodtrækning.

Elektronisk udstyr: Mobiltelefoner skal være slukket eller sat på lydløs under spillet, medmindre
andet er aftalt på forhånd. Andet ikke-relevant elektronisk udstyr skal være slukket under spillet, jf.
regel 14.3. Afstandsmålere er tilladt efter gældende regler.
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Turneringer med adgang til følgeturneringer: Spilleren afholder selv alle udgifter i
efterfølgende turneringer.

Klubmesterskab: Spilles over 2 dage (lørdag/søndag) som en slagspilsturnering i 9 rækker opdelt
på alder og køn. Der spilles uden handicap over 36 huller. Hvis der er færre end 3 spillere i en række,
rykkes spilleren/spillerne til en anden række efter turneringsledelsens skøn. Spillere, som er flyttet til
en anden række, kæmper indbyrdes om placering i egen række. Er der kun 1 spiller i en række, er
denne automatisk vinder i sin række, forudsat at vedkommende gennemfører turneringens 2 runder.
Hver række kårer sin klubmester, mens det endelige klubmesterskab går til den spiller, som totalt set
gennemfører med laveste antal slag.

Turneringsudvalget Marts 2018
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