Turneringsbestemmelser og
praktiske oplysninger
Lørdag den 25. juni 2022
1.

2.

Spillesteder
Blåvandshuk Golfklub

Søndertoften 29, 6857 Blåvandshuk

4098 5003

Varde Golfklub

Gellerupvej 111B, 6800 Varde

7522 4944

info@blaagolf.dk
kontor@vardegolfklub.dk

Breinholtgård Golf Klub

Kokspangvej 17, 6710 Esbjerg V

7511 5700

info@bggc.dk

Åben / Lukket
Turneringen er åben for deltagere fra alle klubber.
De 3 arrangerende klubber har dog fortrinsret indtil den 1. juni kl. 12:00.
Som udgangspunkt er der 24 pladser til hver af de 3 klubber. Ikke udnyttede pladser fordeles blandt de
øvrige arrangerende klubber, hvis der er behov.
Efter den 1. juni kl. 12:00 åbnes for tilmelding for alle og de resterende pladser fordeles efter ”Først til
mølle” princippet.

3.

Restriktioner
Deltagere skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af en af DGU godkendt klub og have et
DGU kort uden mærke.
Deltagere skal have et normalt WHS handicap.

4.

Deltagerantal og Rækker
Max. deltagerantal er 72.
Der spilles i en Dame- og Herre-række dog skal der mindst være 6 deltagere i en række for at den
gennemføres.
Hvis der er mindre end 6 tilmeldte i en række, overføres de tilmeldte til den anden række.
Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at aflyse turneringen, hvis der er mindre end 21 tilmeldte.

5.

Handicapgrænser
Max. Handicap er 27,0 for herrer og 30,0 for damer.

6.

Turneringsform
3 x 18 hullers Stableford med fuldt spillehandicap.
Der rangeres efter den samlede Stableford score i alle 3 runder.
Der spilles fra følgende tee gældende for henholdsvis Herrer og Damer
VG: 57 og 51.
BG: 56 og 49.
BGK: 57 og 46.
Max. Spilletid pr. runde 3 timer og 30 minutter.
 Runde 1:
Løbende start med første start kl. 05:30.
Gruppe 1 spiller i Blåvandshuk (BG).
Gruppe 2 spiller i Varde (VG).
 Runde 2:
Løbende start med første start kl. 10:30.
Gruppe 1 spiller i Varde. (VG).
Gruppe 2 spiller i Blåvandshuk (BG).
 Runde 3:
Gunstart kl. 16:30
Alle spiller Skoven - Sletten i Breinholtgård (BGK).
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7.

Spilleorden
Der spilles primært i 3-bolde.
Der skiftes medspiller før runde 3.

8.

Afgørelse ved lige score
Det matematiske princip anvendes, dvs. bedste Stableford score på de sidste 36, derefter sidste 18, 9, 6,
3, 1 huller, derefter lodtrækning.

9.

Turneringsfee
650,00 kr. pr. deltager fra de arrangerende klubber (BG, VG og BGK) og 850 kr. pr. deltager fra øvrige
klubber.
Turneringsfee dækker bl.a. greenfee, præmier, forplejning samt baneforplejning jf. pkt. 24.
Betaling skal ske
 via bankoverførsel til Nykredit bank, reg.nr. 8117 kontonr. 3238975 eller
 via MobilePay til nr. 67617 ”Golfmaraton”
I feltet til ”Meddelelse til modtager” henholdsvis ”Kommentaren” skal der skrives GM + DGU nr. + ”så
meget af dit navn som der er plads til”
Betaling skal ske snarest efter tilmelding dog senest ved tilmeldingsfristens udløb.
Deltagere der ikke har betalt inden tilmeldingsfristens udløb vil blive slettet af deltagerlisten.

10. Tilmelding
Tilmelding skal ske via Golfbox.
Tilmelding åbnes mandag den 2. maj kl. 12:00 for medlemmer af BG, VG og BGK.
Tilmelding åbnes onsdag den 1. juni kl. 12:00 for medlemmer af alle klubber.
Tilmelding skal ske senest fredag den 17. juni kl. 12:00.
Bemærk det under pkt. 2 anførte.

11. Afbud
Afbud indtil fredag den 17. juni 2021 kl. 12:00 skal ske ved afmelding på Golfbox.
Herefter kan afbud kun ske via mail til turnering.bgk@gmail.com
Turneringsfee tilbagebetales ikke ved afbud efter fredag den 17. juni kl. 12:00

12. Venteliste
Turneringen har venteliste efter ”Først til mølle” princippet.

13. Startliste
Startlisterne offentliggøres onsdag den 23. juni kl. 18:00 på Golfbox og på BGK’s hjemmeside.

14. Scorekort
Skal afhentes umiddelbart før start af hver runde.

15. Regler
Der spilles efter de af R&A senest fastsatte regler samt de for de respektive baner gældende lokale regler.
Handicap betingelser foreligger, og scorer indberettes til handicapformål.
Turneringsscoren baseres på handicap ved start af runde 1.

16. For sen ankomst til start
Hvis spilleren ankommer for sent til startstedet, men indenfor 5 minutter efter den fastsatte starttid
idømmes 2 strafslag iht. Regel 5.3.
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Senere ankomst medfører diskvalifikation.

17. Afstandsmåler
Der må benyttes afstandsmåler til at skaffe sig oplysning om afstand.

18. Caddie
Der må ikke benyttes caddie.

19. Golf biler
Der må ikke benyttes persontransporterende vogne.
Overtrædelse vil medføre diskvalifikation fra turneringen.

20. Træning mellem runder
Øvespil på banen mellem de 3 runder er ikke tilladt (regel 5.2).

21. Godkendt golfudstyr
Der skal spilles med godkendt golfudstyr iht. de lister, der opdateres af R&A på www.randa.org

22. Protester, indgivelsesfrist, dommer
Hvis en spiller under spillet kommer i tvivl eller i strid, angiver regel 20, hvorledes de skal forholde sig.
Protester, uoverensstemmelser og afgørelser administreres efter regel 20.2.

23. Præmierækker
Der vil være præmier til ca. hver ottende spiller i de 2 rækker, dog vil der som minimum være præmie til
vinder og runner up i hver række.
Der er en vandrepokal og mindepokal samt et golfophold på et udenlandsk golfresort til vinderen i hver
af de to rækker.
Herud over er en præmie til den bedste score i hver række på hver af de 3 baner.
Vundne præmier skal afhentes af spilleren ved præmieoverrækkelsen, der afholdes på Breinholtgård
umiddelbart efter turneringen.
Hvis præmien ikke afhentes, går den videre til den næste placerede i rækken. Spilleren beholder dog sin
resultatmæssige placering.

24. Forplejning
Følgende er inkluderet i turneringsfee:
Morgenmad, frokost og aftenforplejning, samt baneforplejning (frugt, vand og energibarer).

25. Billeder
I forbindelse med turneringer vil der som regel blive optaget billeder/video i og omkring Klubhuset og på
banen af aktiviteter og situationer under turneringen, holdbilleder samt portrætbilleder af præmietagere.
Billedmaterialet betragtes som situationsbilleder og behandles som anført i BGK’s privatlivspolitik (se
BGK’s hjemmeside).

26. Turneringsledelse
BGK’s Eliteudvalg ved Kim Meyer 4025 0661
BGK’s Turneringsudvalg ved Niels Erik Jensen 3027 0759 turnering.bgk@gmail.com
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