Turneringsproportioner 2021:
GENERELLE TURNERINGSPROPORTIONER FOR AFVIKLING AF TURNERINGER I
LANGELANDS GOLF KLUB
GENERELLE TURNERINGSPROPORTIONER FOR AFVIKLING AF TURNERINGER I LANGELANDS GOLF KLUB,
HVOR IKKE ANDET FREMGÅR AF DEN SPECIFIKKE INVITATION

Før turneringen:
1) Den specifikke turneringsproportion udsendes senest sammen med offentliggørelsen af turneringen i
GolfBox
2) Tilmelding sker i GolfBox eller på den fremlagte tilmeldingsblanket i klubhuset.
3) Tilmeldingsfristen udløber 3 dage før turneringen – tilmelding senest kl. 17.00 på GolfBox. Deltageren
har selv ansvaret for sin rettidige tilmelding til en turnering. Tilmeldingsfristen kan variere - se
turneringsopslag i klubhuset eller på GolfBox.
4) Eftertilmeldinger modtages ikke i hulspil og mesterskaber. I andre turneringer afgør
turneringsledelsen alene, om eftertilmelding inden første start i turneringen kan indplaceres på
startlisten i tilfælde af god plads eller afbud. Hvis der er oprettet en reserveliste, skal man selv holde sig
orienteret om eventuel deltagelse og starttidspunkt.
5) Startlisten opsættes/udsendes senest kl. 12.00 dagen før turneringen. Oplysning om starttid kan fås
på GolfBox.
6) Efter tilmeldingsfristens udløb skal afbud ske direkte til den ansvarlige turneringsleder. Afbud på
selve spilledagen kan ske til turneringslederen senest 1 time før start for at være gyldig. Senere afbud
kan sidestilles med udeblivelse.
7) Scorekort udleveres fra turneringsbordet i klubhuset senest fra en 1/2 time før første start og bør
være afhentet senest 15 minutter før egen start. Ved Gunstart med fælles orientering skal scoekortet
være afhentet senest, når orienteringen starter.
8) Hvis en deltager udebliver fra en turnering uden gyldig grund vil vedkommende blive forment
deltagelse i den følgende programsatte turnering. I gentagelsestilfælde følger udelukkelse fra de to
næste turneringer i klubbens program.
9) Klubbens turneringer er åbne for alle klubbens medlemmer. Det er dog en betingelse at man opfylder
eventuelle handicap-, aldersbetingelser eller medlemskab for den enkelte turnering.
Flexmedlemmer skal betale fuld greenfee.

10) Juniorer kan deltage i alle turneringer medmindre andet fremgår af den enkelte turnerings
propositioner. Turneringsfee for juniorer er, hvor andet ikke er nævnt, 1/2 turneringsfee.
11) Ved åbne turneringer betaler ikke-medlemmer af Langelands Golf klub turneringsfee og gæstegreenfee (Flexmedlemmer betaler dog fuld greenfee)
12) Startlisten skal respekteres med hensyn til tid og rækkefølge. Spilleren skal være til stede på 1.
teested senest på starttidspunktet, helst 5 minutter før. For sent fremmøde medfører diskvalifikation i
henhold til regel 6.3.

Under turneringen:
13) Alle herrer uanset handicap spiller fra gul tee, og alle damer spiller fra rød tee.
14) Caddie må ikke bruges, hvis ikke andet er meddelt i turneringsproportioner for den enkelte
turnering.
15) Det er som udgangspunkt tilladt at benytte golfbil eller golfscooter i turneringer. Forbud udstedt af
Baneudvalget skal respekteres – Forbud vil være opslået i klubhuset og på GolfBox.
16) Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være på lydløs under spillet. Dog kan
turneringsledelsen fravige dette i særlige situationer. En indberettet overtrædelse kan medføre
diskvalifikation samt en turneringsdags karantæne. Opkald til 112 eller til
Klubhuset/turneringsledelsen i nødstilfælde er undtaget.
17) Gentagne overtrædelser af etikettereglerne i øvrigt kan medføre diskvalifikation. Regel 1.2a.
18) En 18 hullers turnering skal så vidt muligt afvikles på 4 timer og 15 minutter. Hvis en
turneringsleder skønner, at en spiller sinker spiller unødigt, kan denne straffes i henhold Regel 5.6a:
•

Straf for første overtrædelse: Ét strafslag.

•

Straf for anden overtrædelse: Den generelle straf.

•

Straf for tredje overtrædelse: Diskvalifikation.

Efter turneringen:
19) Scorekort skal afleveres udfyldt og underskrevet straks efter turneringsrundens afslutning. Der skal
være påført stableford point.
20) I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne, hvor andet ikke er nævnt i de enkelte
turneringsproportioner, således:
Hulspil: Sudden death omspil.

Slagspil: Den matematiske model brugt på banens sidste 9-6-3-2-1 huller efter nettoberegning, derefter
lodtrækning.
21) Præmiernes antal afhænger af antallet af sponsorpræmier. Turneringer kan opdeles i flere
præmierækker - oftest i en A-række og en B-række med præmier fordelt mellem rækkerne efter
deltagerantal.
22) Man skal være til stede ved præmieoverrækkelsen eller stille med en suppleant.
23) Spørg turneringslederen hvis du er i tvivl om mulig deltagelse eller andre forhold vedrørende de
enkelte turneringer.
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