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Generelt
Disse turneringsbetingelser er udarbejdet af Sportsudvalget. Bestyrelsen har godkendt disse
efterfølgende.
Turneringsbetingelserne er gældende fra og med sæson 2018.

Generelle turneringsbetingelser

Der spilles efter Midtsjællands Golfklubs generelle turneringsbetingelser.

Datoer
Klubmesterskaberne afholdes i de to weekender som anbefales af DGU.

Bane & teested
Der spilles på Midtsjællands Golfklubs 18 huls bane.
Damer/piger spiller fra rød tee.
Herrer/drenge spiller fra gul tee.

Deltagere
Spilleren skal have Midtsjællands Golfklub som hjemmeklub, og med mindst 90 dages
medlemskab.
Spilleren skal have EGA handicap. Handicap må maks. være 36.
Fra og med det år spilleren fylder 18 år, kan man deltage. Juniorer, der ikke opfylder dette,
kan søge dispensation. Det skal ske via Sportsudvalget, som i samarbejde med klubbens
trænere vurderer om deltagelse kan tillades i enten Dame- eller Herrerækken.
Flex medlemmer (DGU kort med mærke) kan ikke deltage.
Pro’er, pro-elever, pro-assistenter og non-amatører kan deltage.
Det maksimale antal deltagere i alt er 126.
Ved overtegning sorteres på laveste handicap dog således, at der sikres deltagelse fordelt på
piger/damer og drenge/herrer i samme forhold som dette forhold er blandt alle klubbens
medlemmer. Der etableres en venteliste efter førnævnte princip.
Der skal være min. to damer/piger førend, der afvikles slagspilsmesterskab for damer.
Der skal være min. to herrer/drenge førend, der afvikles slagspilsmesterskab for herrer.

Tilmelding
Tilmelding sker via Golfbox.
Tilmeldingsfrist er to uger før første starttid. Tilmeldingen er åben i fire uger.
Eftertilmeldinger accepteres ikke.

Turneringsfee

Turneringsfee opkræves ved tilmelding. Turneringsfee er kr. 50,00.

Afbud
Skal ske i henhold til Midtjællands Golfklubs generelle turneringsbetingelser.
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Caddie og persontransport

Caddie er tillladt.
Persontransport er ikke tilladt.
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Slagspil
Rækker
Der afvikles slagspilsmesterskaber i følgende rækker:
• Damer – fra og med det år spilleren fylder 18 år.
• Herre – fra og med det år spilleren fylder 18 år.
• Midage, damer – fra og med det år spilleren fylder 30 år.
• Midage, herrer – fra og med det år spilleren fylder 30 år.
• Senior, damer – fra og med det år spilleren fylder 50 år.
• Senior, herrer – fra og med det år spilleren fylder 50 år.
• Veteran, damer – fra og med det år spilleren fylder 60 år.
• Veteran, herrer – fra og med det år spilleren fylder 60 år.
• Superveteran, damer – fra og med det år spilleren fylder 70 år.
• Superveteran, herrer – fra og med det år spilleren fylder 70 år.

Årets klubmester
Der skal findes en ”over-all” klubmester for både damer og herrer. Det er den spiller der
samlet set har noteret den laveste score over de 36 huller.
De to spillere modtager hver en vandrepokal.

Format & runder
Der spilles 36-hullers slagspil fra scratch over to dage.
Der spilles i 3-bolde i begge runder.
I 1. runde starter deltagerne i handicaporden.
I 2. runde starter deltagerne efter placering.

Starttider
Første starttid er kl. 8.00. Sidste starttid vil være kl. 14.50.
Det gælder for begge runder.
Der startes fra 1. tee.

Omspil
Ved lige score efter 36 huller skal der spilles omspil for at finde en afgørelse. Der skal findes
en afgørelse for både rækkevindere og årets klubmester.
I omspillet spilles slagspil fra scratch. Omspillet foregår ved at spille hul 18 indtil der er fundet
en vinder.

Præmieoverrækkelse

Præmieoverrækkelse til samtlige rækkevindere og årets klubmestre forventes at finde sted
senest én time efter 2. rundes afslutning.

Startlister

Startlisten til første runde forventes offentliggjort senest om torsdagen i selve
turneringsugen.
Startlisten til anden runde offentliggøres hurtigst muligt efter afslutningen af første runde.
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Hulspil
Kvalifikation
Det er resultatet fra de 36-hullers slagspilsmesterskaber, der kvalificerer til klubmesterskabet
i hulspil.
Det afvikles for både damer og herrer.
Det er de 8 bedste damer og 16 bedste herrer, der er kvalificeret til klubmesterskabet i
hulspil.
Ved lighed blandt kvalifikationsscoren placeres efter laveste handicap. Herefter sidste 18, 9, 6,
3, 1 huller. Derefter lodtrækning.
Der laves seedning efter den kvalificerende score/placering.
Såfremt der er afbud blandt de først kvalificerede fyldes op med de næste kvalificerede,
således at der kan spilles med maksimalt antal deltagere for både damer og herrer.

Format

Der spilles hulspil over 18 huller fra scratch. Der startes fra 1. tee.

Runder, damer
Dag 1 – kvartfinaler om formiddagen og semifinaler om eftermiddagen.
Dag 2 – finale om eftermiddagen.

Seedning, damer
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Runder, herrer

Dag 1 – ottendedelsfinaler om formiddagen og kvartfinaler om eftermiddagen.
Dag 2 – semifinaler om formiddagen og finale om eftermiddagen.

Seedning, herrer
Nr. 1
Nr. 16
Nr. 9
Nr. 8
Nr. 4
Nr. 13
Nr. 12
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 11
Nr. 14
Nr. 3
Nr. 7
Nr. 10
Nr. 15
Nr. 2

Omspil
Er matchen ikke afgjort efter 18 huller – fortsætter matchen på hul 1 og videre indtil en
afgørelse har fundet sted.

Præmieoverrækkelse
Præmieoverrækkelse til de to klubmestre i hulspil forventes at finde sted umiddelbart efter
de to finaler er færdigspillet.

Startliste
Startlisten forventes offentliggjort senest om torsdagen i selve turneringsugen.
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