Generelle turneringsbetingelser
(per 01. marts 2017)

Nedenstående generelle turneringsbetingelser er gældende for alle turneringer arrangeret af Ishøj Golfklub, hvis ikke andet er beskrevet i turneringsbetingelserne for den
enkelte turnering:
 Afvikling:

Alle turneringer afvikles efter The Royal and Ancient Golf
Club of St. Andrews’ Regler, de til enhver tid gældende
lokalregler, samt evt. særregler angivet af turneringsledelsen.

 Deltagelse:

Ishøj Golfklubs turneringer er åbne for klubbens aktive
medlemmer med registreret handicap. Medlemmer i restance kan ikke deltage. Der kan være handicapbegrænsning. Se betingelserne for den enkelte turnering.

 Tilmelding:

Der åbnes for tilmelding ca. 4 uger før turneringsdagen.
Tilmelding sker på Golfbox (www.golfbox.dk) og er kun
gyldig ved betaling af turneringsfee via bankoverførsel til
konto 5021 15 72 818 med angivelse af medlemsnummer i tekstfeltet.
Turneringsfee kan også betales via MobilePay til 93 84 29
99.
Ved overtegning oprettes venteliste.

 Efteranmeldelse:

Efteranmeldelse kan accepteres efter turneringsledelsens
skøn.

 Turneringsfee:

SKAL være betalt SENEST 4 dage før turneringsdagen.

 Afbud:

Ved gyldigt afbud senest to dage før turneringen tilbagebetales eventuelt forudbetalt turneringsfee ved henvendelse til turneringsledelsen.
Ved afbud senere end to dage før turneringen tilbagebetales turneringsfee IKKE.

 Rækkeinddeling:

Rækkeinddeling i hver enkelt turnering afgøres af turneringsledelsen for turneringen.

 Startliste:

Opsættes i klubhuset senest dagen før turneringen og offentliggøres på Golfbox.

 No Show:

Udeblivelse kan ved gentagelse medføre karantæne i de
efterfølgende to turneringer.
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 For sen ankomst:

Turneringsdeltageren skal stå klar på det angivne teested
5 minutter før sit starttidspunkt.
For sen ankomst til start teested mere end 5 minutter efter starttid medfører diskvalifikation.
For sen ankomst til start teested mindre end 5 minutter
efter starttid straffes således:
-Hulspil: Tab af 1. hul
-Slagspil 2 strafslag
-Stableford 2 points fratrækkes

 Scorekort:

Scorekort fra slagspilsmatcher skal, inden de afleveres,
være sammentalt med enten samlet antal bruttoslag eller
stablefordpoints i alt, og skal være underskrevet af spiller
og markør (incl. medlemsnr. på markør).

 No Return:

No return uden fyldestgørende grund anses som usportslig optræden og kan efter turneringsledelsens skøn medføre karantæne.

 Præmieoverrækkelse:

Hvis en spiller ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen
fortabes retten til præmie, med mindre fraværet er nødvendiggjort af ganske særlige omstændigheder og er aftalt med turneringslederen.

 Caddie:

Der må ikke anvendes caddie bortset fra Klubmesterskaber.

 Buggy/Trolley:

Buggy/Trolley o.l. må kun benyttes i klubbens turneringer med Ishøj Golf A/S’ tilladelse.

 Turneringsledelse:

Turneringslederne for den enkelte turnering har det fulde
ansvar for turneringens afvikling, jf. regel 34.

 Afbrydelse af spil

Hvis turneringskomiteen skønner at spillet skal suspenderes på grund af en farlig situation/tordenvejr skal spillerne skal øjeblikkeligt afbryde spillet, også selvom hullet
ikke er færdigspillet.
Hvis en spiller undlader at afbryde spillet øjeblikkeligt, er
han/hun diskvalificeret, medmindre omstændighederne
berettiger til at ophæve denne straf i overensstemmelse
med regel 33-7.
Signal til, at spillet suspenderes på grund af en farlig situation/tordenvejr, vil være akustiks signal givet f.eks.
via kompressorhorn eller lignende.
Når spillet kan genoptages vil dette blive signaleret ved
på samme måde som ved afbrydelse af spillet.

 Afbrudt turnering:
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Såfremt en turnering ikke kan gennemføres samme dag
pga. vejret annulleres hele turneringen uanset at nogle
spillere har gennemført deres runde.
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