Dansk Militært Idrætsforbund

DMI BST
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KAPITEL 18
GOLF

Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.
Yderligere henvises der til stævnemanualen.

A. GENERELT
Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der gennemføres én gang
om året og afvikles både som en individuel turnering og som en
holdturnering, idrætsforeningerne mod hinanden. Der spilles både slagspil
scratch og stableford, afhængig af handicap. Maksimalt hcp. for herrer er 36
og for damer 40.
B. RÆKKEINDDELING
1.

Den individuelle turnering spilles ud fra følgende rækkeinddeling:
Række
Herrerækken

HCP
max. 10,0

SPILFORM
Slagspil scratch

KØN
M

max. 10,0

Slagspil scratch

M

10,1 – 40
33% af spillerne
10,1 – 40
33% af spillerne
10,1 – 40
33% af spillerne
max. 20,0

Stableford

M/K

Stableford

M/K

Stableford

M/K

Slagspil scratch

K

max. 49 år i stævneåret

Seniorrækken
min. 50 år i stævneåret

A-rækken
B-rækken
C-rækken
Damerækken
Ingen aldersbegrænsning

NB!
- Slagspilsdamerækken gennemføres kun ved minimum 5 tilmeldte damer under
HCP 20.
- Såfremt slagspilsdamerækken oprettes, fordeles øvrige damespillere i A, B og C
rækken.
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Holdturneringen spilles på følgende måde:
- Der spilles i én række.
- Idrætsforeningernes hold udgøres af de samlet 4 bedste
stablefordscores fra hver forening. Alle rækker tæller.

C. DELTAGERE, TILMELDING OG BETALING
1.

Deltagerne i Forbundsmesterskabet skal være aktive medlemmer af en
af Dansk Golf Union (DGU) anerkendt golfklub. Medlemsnummer
oplyses og dokumentation for handicapindeks kan kræves.

2.

Eventuelle begrænsninger i foreningernes tilmeldinger og evt.
kvalifikationskrav til rækkerne vil fremgå af indbydelsen til mesterskabet.
Antal deltagere afhænger af banernes (klubbens regler) kapacitet og
række sammensætning. Alle idrætsforeninger er garanteret minimum 4
deltagere i alt. Laveste hcp. deltager.

3.

Ved for mange tilmeldte ift. banernes kapacitet, vil arrangøren af
forbundmesterskabet, ud fra en overordnet betragtning, sortere deltagere
fra, startende med de idrætsforeninger der har flest tilmeldte.

4.

Matchfee betales ved tilmelding, efter arrangørens nærmere anvisning.
Matchfee og andre ønskede ydelser skal betales, uanset om den
tilmeldte spiller deltager i matchen eller ej og uanset årsagen til den
manglende deltagelse. Afmelding inden tilmeldingsfristens udløb
godtages.

5.

Turneringen oprettes i Golfbox.

D. AFHOLDELSE AF TURNERINGEN
1.

2.
3.
4.

Der spilles efter DGU og den anvendte golfbanes lokale regler.
Afvigelser herfra vil fremgå af DMI BST eller stævneindbydelsen, idet
DMI BST er bestemmende.
Måleapparater accepteres, selv om en evt. lokalregel ikke tillader dette.
Der er caddieforbud
Det er tilladt at anvende golfbil (buggy).
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5.

Forbundsmesterskabet afvikles over to dage normalt ultimo august/primo
september. Der spilles på to 18 hullers baner, der geografisk er nært
placeret hinanden.
6. Damer spiller fra det der svarer til rød tee og herrer fra det der svarer til
gul tee.
7. På 1. dagen gennemføres turneringen som udgangspunkt med løbende
start fra 1. tee (der kan også startes fra 10. tee, hvis arrangøren vurderer
dette hensigtsmæssigt).
8. Der spilles i hcp./rækkeorden. Arrangøren kan dog, ud fra en vurdering
af hvad der er mest hensigtsmæssigt, vælge at lade spillere der kommer
langvejs fra, starte senere ud. Dog stadig under hensyntagen til hcp. og
række.
9. Det skal tilstræbes, at spillerne fordeles ligeligt på begge baner i de
enkelte rækker (samme række, samme bane).
10. På 2. dagen gennemføres turneringen som Gunstart.
Følgende startorden tilstræbes anvendt:
- 1. – 4. laveste scratchscore starter på hul 1.
- 5. – 8. laveste scratchscore starter på hul 2.
- Osv.
Såfremt der er flere end 18 hold, går laveste score sidst ud fra respektive
teested.
11. Det er tilladt at spille på banerne mellem de 2 runder såfremt det ikke har
indflydelse på turneringsafviklingen.
12. Scorekort udleveres fra 60 minutter før første start. Scorekort skal være
afhentet senest 15 minutter før den på startlisten angivne starttid.
Spilleren bør være på startstedet 5 minutter før sin starttid. Ved ankomst
til teestedet nul til to minutter efter sin starttid idømmes spilleren 2
straffeslag. Senere ankomst kan medføre diskvalifikation.
E. VINDERE
1.

For den individuelle turnering gælder der følgende:
Vinder i den individuelle turnering er den spiller der har opnået den
laveste bruttoscore/højeste stablefordscore.
Forbundsmesteren er den spiller uanset række der har den laveste
bruttoscore.
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Såfremt 2 eller flere spillere i den individuelle slagspilsturnering har
samme score efter 36 huller, afgøres mesterskabet ved omspil.
Arrangøren udpeger inden stævnestart hvilket hul/huller, der skal
foretages omspil på.
Ved lige scores i de resterende placeringer, er det laveste hcp. der
tæller.
Ved lige scores i den individuelle stablefordturnering afgøres
placeringerne efter laveste hcp.
2.

For holdturneringen gælder der følgende:
Vinder af holdturneringen er den idrætsforening, der har det højeste
antal stablefordpoint for 4 spillere.
Ved lige scores i holdturneringen, afgøres placeringerne efter laveste
gennemsnits hcp.

F. MATCHKOMITÉ
DMI golfudvalg udpeger en matchkomité (jury) bestående af stævneleder, en
repræsentant fra DMI golfudvalg, samt en deltager udpeget af
stævnelederen. Repræsentanten fra DMI golfudvalg udpeges som formand.
Matchkomiteen udgøres af spillere fra minimum to idrætsforeninger og
nævnes i stævneprogrammet.
G. PRÆMIER OG RESULTATLISTER
1.

2.
3.

Der konkurreres om præmier, inkl. vandrepræmier, jf. DMI bestemmelser
for stævnevirksomhed. Antallet af præmier afhænger af antallet af
deltagere i de enkelte rækker
Stævnelederen foranlediger, i samarbejde med DMI sekretariat, resultatlisten lagt ud på DMI hjmmeside (www.dmif.dk)
Startlister og anden relevant information udsendes til de oplyste
kontaktpersoner senest 7 dage før stævnet.

