Benniksgaard Golf Klubs Generelle Turneringspropositioner




Turneringerne afvikles efter de til enhver tid gældende, og af The Royal and Ancient Golf Club of St.
Andrews', fastsatte golfregler samt de, for Benniksgaard Golf Klub, til enhver tid fastsatte lokalregler
herunder eventuelle midlertidige lokalregler.
Overtrædelse af de fastsatte turneringspropositioner vil medføre straf i henhold til de ovennævnte
golfregler.

Turnering
 Åbning for tilmelding til turnering bekendtgøres via nyhedsmail samt www.golfbox.dk
 Tilmelding skal ske på www.golfbox.dk
 Tilmelding efter "først-til-mølle" princippet
 Startlisten bekendtgøres senest dagen efter sidste tilmelding på www.golfbox.dk samt e-mail
 Betaling af turneringsfee og evt. greenfee i Proshoppen
Turneringsopslag på www.golfbox.dk indeholder:
 Turneringsinformation
o Minimum og maksimum antal deltagere
o Sponsor samt præmier
o Turneringsfee og evt. greenfee
o Hvem, der kan deltage i turneringen
 Berettelse
o Rækker
o Handicapbegrænsning
o Alder
 Afgørelser (ved lige resultater)
o Matematisk / Lodtrækning
 Tilmelding
o Tilmeldingsfristen fremgår af turneringsopslaget
 Venteliste, hvis der er tilmeldt flere deltagere end det maksimalt fastsatte
Spillerens ansvar:
 at kende golf- og handicapreglerne
 at afhente scorekort hos turneringsledelsen (Proshoppen) senest 15 minutter før opgivet start tid ved
løbende start og 30 minutter før opgivet starttid ved gunstart
 at være klar ved tee-stedet senest 5 min. før opgivet starttid
 at det på scorekortet anførte handicap er korrekt
 at fastslå scoren på hvert hul sammen med markøren
 at alle tvivlsspørgsmål er afgjort, inden scorekortet underskrives og afleveres
 at markøren har underskrevet scorekortet og oplyst sit medlemsnr.
 at underskrive og dermed godkende scorekortet
 at indlevere scorekortet til turneringsledelsen så hurtigt som muligt
Golfbiler/persontransport




Det er ikke tilladt i turneringer at benytte golfbiler/persontransportmiddel
Undtaget fra dette er de af klubbens medlemmer, der har indhentet speciel tilladelse fra
turneringsledelsen, begrundet med helbredsmæssige årsager
o Medspillere og deres udstyr må ikke transporteres på golfbil

Caddies
 Caddies er ikke tilladt
 Undtaget fra dette er klubmesterskab, dog skal caddies være fyldt 18 år
Elektronisk udstyr
 Det er tilladt at anvende et eletronisk instrument, der alene måler afstand
Afbud / Udeblivelse
 Afbud, som kun kan ske til turneringsledelsen, skal tilgå turneringsledelsen senest 1 time før
turneringens planlagte starttidspunkt på turneringstelefonen
 Ved afbud eller udeblivelse efter tilmeldingsfristen vil turneringsfee og evt. greenfee blive opkrævet
Afbryde / Aflysning af turneringen
 Turneringsudvalget kan afbryde en turnering på grund af torden eller andre forhold. Dette vil blive
gjort ved afgivelse af tydeligt signal. Søg i disse tilfælde straks til klubhuset for nærmere information
 Bolden skal markeres og løftes, og ingen må fortsætte med at spille, før turneringsledelsen giver
tilladelse til at fortsætte spillet
 Tordenvejr:
o Spilleren må afbryde spillet, hvis han eller hun tror, der er fare for lynnedslag (regel 6-8a).
o Det er op til den enkelte spiller at afbryde spillet, også selv om medspillerne ikke ønsker at
afbryde spillet
 En turnering kan aflyses:
o Antallet af tilmeldte spillere ikke opfylder det for turneringen annoncerede mindstekrav
o På grund af banens tilstand eller vejret
o Meddelelse om aflysning sker snarest muligt på www.golfbox.dk, via e-mail og ved opslag i
klubhuset
Præmier
 Der er normalt præmieoverrækkelse efter hver gruppes afslutning, hvis ikke andet er angivet i
turneringsopslaget
 Præmiemodtager skal være tilstede ved præmieoverrækkelsen. Er man ikke til stede ved
præmieoverrækkelsen, kan man lave en aftale ellers kan præmien afhentes i Proshoppen
 Det er god sportsånd at blive og hylde vinderne!

