BETINGELSER FOR DEN LOKALE DGU SHORT GAME CHALLENGE (klubkvalifikation)
Deltagende spillere

Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt hjemmeklub-medlemskab af godkendt
golfklub under Dansk Golf Union.

Opbygning

DGU Short Game Challenge afholdes i 12 rækker:
Rækker:
D1:

Drenge med hcp op til 11,4

D2:

Drenge med hcp 11,5 – 26,4

D3:

Drenge med hcp 26,5 - (uden hcp.)

P1:

Piger med hcp op til 11,4

P2:

Piger med hcp 11,5 – 26,4

P3:

Piger med hcp 26,5 – (uden hcp.)

H1:

Herre med hcp op til 11,4

H2:

Herre med hcp 11,5 – 26,4

H3:

Herre med hcp 26,5 - (uden hcp.)

K1:

Damer med hcp op til 11,4

K2:

Damer med hcp 11,5 – 26,4

K3:

Damer med hcp 26,5 – (uden hcp.)

Det handicap, som spilleren har ved afvikling af klubkvalifikationen, er gældende ved
rækkeinddeling i alle etaper.
Etaper:
1.
Klubkvalifikation: Kan afholdes i alle klubber med fuldt medlemskab af DGU.
Klubkvalifikationen skal være afholdt senest den 30. august.
Vinderen af hver række går videre til landsfinalen. Såfremt der kun er tilmeldt én
deltager i en række, er denne kvalificeret til landsfinalen, såfremt han/hun
gennemfører alle disciplinerne. Såfremt vinderen ikke kan deltage, går pladsen
videre til to'eren i rækken.
2.
Discipliner

Landsfinalen: Afholdes i Korsør Golfklub 26. september.

Der konkurreres i følgende 8 discipliner. Vinderen af hver række er den deltager, som
samlet opnår flest point.
Uret rundt:
Kort putt:
Langt putt:
Kort chip:
Langt chip:
Pitch:
Lobslag:
Bunker:

8 x 1 meter putt
4 x 3 meter putt
4 x 15 meter putt
4 x 4 meter chip
4 x 12 meter chip
4 x 30 meter pitch
4 x 15 meter lobslag over en bunker
4 x 10 meter bunkerslag

Se ”Manual til DGU Short Game Test og Challenge” for nærmere beskrivelse af de 8
discipliner samt pointtildeling.

Mærker

Dannebrog
Guld
Sølv
Bronze
Blå
Lilla
Grøn

100 point
85 point
70 point
60 point
50 point
40 point
Under 40 Point

Regler

Ved første disciplin afgøres spillerækkefølgen ved lodtrækning.
Derefter skiftes spillerne til at have honnøren.
Ved første disciplin afgøres spillerækkefølgen ved lodtrækning. Derefter skiftes
spillerne til at have honnøren.
I alle discipliner må bolden placeres én gang inden for startstedets grænser,
hvorefter bolden er i spil.
Det er ikke tilladt at slå prøveslag på den opsatte bane - slag uden for den opsatte
bane er tilladt.
•

Straf for overtrædelse er diskvalifikation

Boldens leje må ikke opbygges kunstigt.
Uden for green må spilleren ikke bruge sin putter.
Ved bunkerslag skal bolden placeres på et plant sted i bunkeren uden nogen form
for opbygning. Der må gerne rives mellem de enkelte slag.
•

Hvis én af de 3 ovenstående regler overtrædes, kan der ikke gives points
for den netop slåede bold – og den må ikke slås om

Under puttedisciplinerne spilles der efter reglerne i Regel 13.2.
Hvis en bold ligger på grænsen mellem to pointzoner, er det den højeste værdi,
der tæller.
Der kan maksimalt opnås én score pr. hul. Det vil sige, at der ikke både gives point
for bolde på green og bolde inden for en bestemt afstand. Ved f.eks. lobslag gives
der ikke først et point for at være på green og herefter tre point for at være inden for
to meter – der gives i alt kun tre point.
Bolde på green skal flyttes mellem hvert slag, gerne af medspilleren. Hvis bolden
ikke flyttes, og en netop slået bold rammer en af spillerens andre bolde på green,
kan der ikke gives points for den netop slåede bold – og den må ikke slås om.
Rammer bolden en anden tilfældig bold, end spillerens egen, skal bolden slås om.
Afleveres et underskrevet scorekort med for høj score er straffen diskvalifikation
Opstår der tvivl under udførelsen af testen er det den ansvarlige for testens
udførelse, der har det afgørende ord.

I tilfælde af lige resultat findes vinderen på følgende måde:
Lige resultater

1.
2.
3.
4.

flest bonuspoint
flest bolde, der er gået i hul
flest point i disciplin 8 (bunkerslag)
omspil i disciplin 8

Ordens- og
etiketteregler

Overtrædelse af klubbens ordens- og etiketteregler kan medføre karantæne, jvf.
DGU’s turneringskomités disciplinære sanktioner.

Tvivlsspørgsmål

Ved klubkvalifikationen udpeger klubben en ansvarlig person for turneringen.

Manual

For opsætning af banen samt anvisninger for de enkelte discipliner henvises til
”Manual til DGU Short Game Test og Challenge”.

Tilmelding

Tilmelding til DGU Short Game Challenge skal ske på mail til: taw@dgu.org

Turneringsgebyr

Der betales kr. 50,00 for hver tilmeldt spiller i turneringen. DGU fakturerer de
deltagende klubber efter klubkvalifikationen og samtidig udsendes mærker.

Order of Merit

Der offentliggøres en ”Order of Merit for DGU Short Game” med alle de deltagende
spilleres opnåede point i både Test og Challenge. Resultater tæller til Order of Merit
i den pågældende sæson.

