Turneringsbestemmelser for Distriktsstævner, Distrikt 4, Kreds 3 (Juniorturneringer)
1. Afvikling af Distriktsstævner
Distriktsstævnerne er en gennemgående juniorturnering blandt golfklubbernes juniorer på Bornholm.
Nærværende turneringsbestemmelser er kun gældende for Kreds 3.
Turneringen afvikles over 6 afdelinger med spil 2 gange i hver klub (BGK, NBGK, NGK).
Der spilles i følgende handicap rækker:




A-række: Elite, A, B og C spillere = hcp. op til 26,4
B-række: D spillere = hcp. 26,5 – 36
C-række: E spillere = 36 – 54, alle spiller her fra rødt teested

Der spilles i én fælles række for både piger og drenge i alle tre rækker. I tilfælde af, at der kun er 1
spiller tilmeldt i A- eller B-rækken, kan de 2 rækker slås sammen efter Turneringsledelsens beslutning.
2. Deltagere og tilmelding
Målgruppen for Distriktsstævnerne er primært D og E spillere, hvorfor disse spillere også har mulighed
for at gå videre til Stjernegolf.
Såfremt der er plads, er det muligt for Elite, A, B og C spillere at deltage. Tilmelding til Stjernegolf
turneringen, sker efter først-til-mølle princippet, med førsteret til D og E spillere. Dvs. ved overtegning
kan turneringsledelsen vælge, at framelde spillere i rækkerne A og B. Laveste hcp. vil blive frameldt
først.
Spillere skal kunne dokumentere fuldtids hjemmeklub-medlemskab af godkendt klub under Dansk Golf
Union i Distrikt 4, Kreds 3.
Tilmelding af Distriktsstævnerne skal foretages af spilleren selv via Golfbox eller af en anden af
turneringsledelsen fastsat tilmeldingsmåde.
Tilmelding til Distriktsstævnerne sker efter først-til-mølle princippet. Det maksimale antal deltagere i
hver afdeling af Distriktsstævnerne er 36.
Deltagergebyret for deltagelse i Distriktsstævnerne er fastsat til kr. 0,- pr. spiller
3. Spilleform, point og præmier
Spilleform:




A-række: Stableford over 18 huller
B-række: Stableford over 18 huller
C-række: Stableford over 9 huller

Point: Distriktsstævnerne spilles som en gennemgående turnering.
Hver af de 6 afdelinger tæller med i kampen om at blive samlet individuel vinder af Distriktsstævnerne.
Den gennemgående turnering afgøres ved sammentælling af point fra alle 6 afdelinger. Der tildeles
point i hver af de 3 rækker efter hver afdeling efter nedenstående skala. Disse point tælles sammen på
en Order of Merit:




1. plads = 30 point
2. plads = 28 point
3. plads = 27 point
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4. plads = 26 point
5. plads = 25 point osv., 28. plads og lavere placering giver 2 point.

Afbud, no-return på dagen eller diskvalifikation giver 0 point. Som udgangspunkt gælder en
diskvalifikation kun for den afdeling, hvor forseelsen er sket.
Præmier: Den enkelte afdeling: der vil være præmier i hver række baseret på deltagerantal.
Samlet for turneringen: Der er en præmie til den spiller, der over de 6 turneringer opnår flest
point.
Holdturnering: Der uddeles en vandrepokal til den vindende klub – se pkt. 9
Den arrangerende klub sørger selv for præmier til de afdelinger, der afvikles i klubben.
4. Hvornår og hvordan afvikles Distriktsstævnerne?
Distriktsstævnerne afvikles efter følgende plan:




Før juli afvikles 3 afdelinger, 1 på hver bane.
Efter juli afvikles 3 afdelinger, 1 på hver bane.
De 3 klubber skiftes til at arrangere afslutningsturneringen.

5. Ledelse
Overordnet ansvarlig for turneringen er de 3 klubbers juniorafdelinger. Den klub der står for
afslutningsturneringen, er ansvarlig for at tælle den samlede individuelle score og holdscore sammen for
alle 6 afdelinger iht. pkt. 3.
Turneringsledelsen ved hver afdeling udgøres af min. 1 person fra den arrangerende klub, der er
ansvarlig for afviklingen af den enkelte turnering. Den lokale turneringsledelse afgør alle hændelser i
forbindelse med turneringen og disse afgørelser kan ikke appelleres. Navn og tlf.nr. på
turneringsansvarlige kan findes i Golfbox under turneringsbestemmelser.
Den turneringsansvarlige for hver klub udarbejder og offentliggør startliste efter tilmeldingsfristens udløb
og senest dagen før turneringen.
Umiddelbart efter turneringen tastes scorekort ind og resultatet offentliggøres. Resultatlisten sendes til
den klub der står for opdatering af point til den samlede score.
Den arrangerende klub er ansvarlig for den praktiske afvikling af turnering. Klubben stiller med mindst 1
juniorleder/turneringsleder. Klubben sørger for lukning af banen, print af scorekort, starter,
scoreregistrering i Golfbox og afsluttende præmieoverrækkelse.
6. Afbud
Afbud foretages direkte i Golfbox indtil tilmeldingsfristen udløber. Afbud herefter skal ske telefonisk til
den turneringsansvarlige i den klub turneringen spilles i. Tlf.nr. findes i Golfbox under
turneringsbestemmelser. Afbud modtaget senere end 1 time før turneringsstart, betragtes som
udeblivelse uden afbud.
7. Caddie, buggy og forældre/tilskuere
Spillerne må ikke benytte caddie. Overtrædelse medfører diskvalifikation.
Forældre og tilskuere skal holde sig i behørig afstand af spilleren. Overtrædelse kan medføre
diskvalifikation af spilleren. Der henvises i øvrigt til den gældende forældrevejledning i distriktet.
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Buggy og andre persontransporterende vogne er ikke tilladt uden særlig tilladelse. Overtrædelse
medfører diskvalifikation.
8. For sent fremmøde, mobiltelefoner, afstandsmålere m.m.
Ved ankomst til 1. teested indenfor 5 minutter efter den fastsatte starttid idømmes 2 straffeslag iht.
regel 6.3. senere ankomst medfører diskvalifikation.
Hvis spilleren under spil af en turnering ved brug af elektronisk udstyr, inklusive aflytning af musik,
optagelser eller udsendelser, (på mobil, minicomputer o.lign) med sin adfærd generer andre spillere, kan
spilleren, efter gentagne advarsler, diskvalificeres i den igangværende runde, for et alvorligt brud på
etiketten jf. regel 33-7.
Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbud og med sin adfærd bevidst
generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende turnering for et alvorligt brud på
etiketten jf. regel 33-7.
I denne turnering må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument der alene
måler afstande.
Hvis en spiller under denne turnering bruger en afstandsmåler eller applikation, som er beregnet til at
angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil, er dette i strid med regel 14-3 og spilleren
diskvalificeres, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.
Hvis et multifunktionsapparat indeholder andre funktioner, hvor man let kan måle og ubesværet se
forhold som temperatur, vind og luftfugtighed, anses dette også at være i strid med regel 14-3.
9. Præmieplacering
I den enkelte afdeling afgøres placering efter nettoresultat. Såfremt der er pointlighed bruges den
matematiske metode, først sidste 9, sidste 6, sidste 3, sidste hul og derefter lodtrækning.
Udover individuelle præmier indgår Distriktsstævnerne i en holdturnering mellem de Bornholmske
klubber. Ved hver afdeling tæller den enkelte klubs 5 bedste scorer på tværs af rækkerne, idet scorer i
C-rækken dobles op. Scorerne konverteres til 8, 5 og 2 point. Ved Distriktsstævnernes afslutning er det
den klub med flest point som har vundet.
10. Stjernegolf
Ud over de individuelle placeringer ved hver afdeling, kåringen af spilleren med flest point og
vinderklubben, deltager spillerne i konkurrencen om deltagelse i næste års udgave af Stjernegolf.
Spillere som deltog i B eller C rækken i deres første afdeling af Distriktsstævnerne i den aktuelle sæson,
har fortrinsret til at deltage i konkurrencen om udtagelse til Stjernegolf.
Således vil de 4 spillere som har opnået flest point på Order of Merit kvalificere sig til det kommende års
Stjernegolf, dog således, at hver klub har 1 plads og den klub der vinder holdturneringen, har den sidste
plads. Det er op til Distriktet, om der ydes støtte til transportudgifter mv. i forbindelse med dette
arrangement.
11. Regler
Der spilles efter de af Royal & Ancient fastsatte golfregler og de lokale baneregler.
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