GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER FOR IKAST GOLF KLUB
1.

Tilmelding
I turneringer, hvor startliste offentliggøres, åbnes tilmeldingen i Golfbox normalt senest 3 uger før turneringen og
udløber som regel kl.18:00 på 3. dagen før turneringens start. Ellers foregår tilmelding via fremlagt tilmeldingsliste.

2.

Deltagerbegrænsning
Antal deltagere fremgår af den enkelte turnerings betingelser. Der anvendes først til mølle princippet, ved
overtegning oprettes venteliste.

3.

Præmierækker
Det står turneringsledelsen frit for at opdele deltagerne i præmierækker på baggrund af alder, handicap og/eller køn.
Se turneringspropositioner ved de enkelte turneringer.

4.

Afbud / udeblivelse
Afbud skal meldes så hurtigt som muligt til turneringsledelsen. Uden begrundet gyldigt afbud (sygdom o.l) –
senest 1 time før turneringens start – eller ved udeblivelse, skal der betales turnerings fee samt for evt.
tilmeldt spisning.
Medlemmer, der inden starttidspunktet i turneringen ikke har betalt kontingent eller er i restance med turnerings fee,
kan ikke deltage i turneringen.

5.

Startliste
Startliste offentliggøres i Golfbox og opslås i klubben som regel et døgn før første start.

6.

Turnerings fee
Betaling foretages normalt på spilledagen:
- ved udlevering af scorekort, som afhentes senest 30 min. før start. Ved senere ankomst har
Turneringsledelsen bemyndigelse til at videregive pladsen til en anden person.
- ved tilmelding i forbindelse med fremlagt tilmeldingsliste

7.

Regler
De officielle regler fra DGU/ The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew samt de for banen gældende lokale
regler, se opslag og scorekort, er gældende.
Eksempelvis starttid: Spilleren skal starte på det tidspunkt, som Komiteen har fastsat – se regel 6-3.a.
Vedr. Stableford turneringer – se i tillæg Note 2 til Regel 32-1b.

8.

Mobiltelefoner og afstandsmålere
Mobiltelefon – hvis spilleren under spil af en turnering bevidst gentagne gange generer andre med mobilsnak (eller
snak i det hele taget) eller hvis mobilen ringer adskillige gange, uden at spilleren gør noget for at stoppe det, er det
overtrædelse af reglerne om Etikette jf. regel 33-7. Ringer telefonen en enkelt gang eller to er det ikke brud på
reglerne
Det er tilladt at anvende afstandsmålere under spillet – se gældende lokal regel.

9.

Turneringens afgørelse
Ved lige scores afgøres placeringer efter laveste handicap. Derefter den matematiske metode: sidste 9, sidste 6,
sidste 3 og sidste hul. Hvis stadig lige foretages lodtrækning.
I turneringer, hvor der spilles uden tildelte slag (scratch), sker afgørelse om førstepladsen ved ’sudden death’, øvrige
placeringer efter den matematiske metode.

10. Præmieoverrækkelse
En turnering betragtes som afsluttet, når resultatet er offentliggjort af turneringslederen.
I turneringer arrangeret af Turneringsudvalget finder præmieoverrækkelse sted umiddelbart efter offentliggørelsen.
Præmier går videre i rækken, hvis modtageren ikke er til stede og ikke har meldt afbud til præmieoverrækkelsen
før turnerings start, mens placeringen beholdes.
11. Underudvalg
Junior-, Begynder- og Eliteudvalget samt Dame-, Herre- og Seniorklubben er afdelinger til klubbens
Turneringsudvalg og skal overholde disse turneringsbetingelser, i tillæg til evt. egne regler og/eller vedtægter.
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