DGU Hard Card 2019 – DGU Turneringer
Standard lokalregler og udvalgte turneringsbetingelser

Lokalregler

I turneringen gælder kun nedenstående Standard lokalregler, samt lokalregler, udleveret af Turneringsledelsen for den pågældende turnering.
Standard lokalregel A-3
En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af en vej, der defineret som out of
bounds, er stadig out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen
Standard lokalregel B-2.2
Når en spillers bold er fundet i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er kommet
til at ligge stille i et hvilket som helst rødt strafområde, der falder sammen med banens ydre grænse,
og at det punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen af strafområdet, er på out of bounds siden af det
pågældende strafområde, må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe den
oprindelige bold eller en anden bold på den modsatte side af strafområdet.
Standard lokalregel E-1.1
Hvor en droppezone er markeret for et strafområde, er det en ekstra mulighed for lempelse med ét strafslag. Droppezonen er et lempelsesområde. En bold skal droppes i og forblive i lempelsesområdet.
Standard lokalregel E-11
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning, tårne,
understøttende stålwires eller pæle, der understøtter el-ledningen under spil af et hul, tæller slaget ikke.
Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået (se Regel 14.6 for, hvad man skal
gøre).
Standard lokalregel F-3.1
Arealer under reparation markeret med blå linjer og en forhindring, som de forbinder sig til, behandles
som ét enkelt unormalt baneforhold, når der tages lempelse efter Regel 16.1.
Standard lokalregel J-1: Afbrydelse og genoptagelse af spil - Se Regel 5.7b.
• En afbrydelse af spil for en farlig situation vil blive signaleret af:
- En lang hyletone fra sirenen (omgående afbrydelse).
•

Alle andre afbrydelser signaleres af:
- 3 på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages (almindelig afbrydelse).

•

I begge tilfælde vil genoptagelse af spillet blive signaleret af:
- 2 korte hyletoner fra sirenen, som gentages.

Standard lokalregel G-6: Persontransport
Under en runde må en spiller, spillers udstyr eller caddie ikke køre i nogen form for motoriseret transport,
undtagen som godkendt eller senere godkendt af Komitéen. En spiller, der vil spille eller har spillet fra forrige sted, er altid autoriseret til at køre med motoriseret transport, men kun med et medlem af Komitéen.
Straf for overtrædelse: Spilleren får den generelle straf for hvert hul, hvor der er en overtrædelse af denne
lokalregel. Hvis overtrædelsen opstår mellem spillet af to huller, gælder det for det næste hul.

Undtaget fra denne regel er spillere med en EDGA (European Disabled Golf Association) tilladelse til at
bruge et køretøj. Sådanne spillere må lade sig transportere på en en-personers golf scooter uden tag
og med begrænset hastighed.
Værtsklubben er ikke ansvarlig for at skaffe en golf scooter til spilleren.
Straf for overtrædelse af en lokalregel med mindre andet er nævnt: Den generelle straf.
Vedr. Holdkaptajn i Danmarksturneringens finale- og oprykningsspil: Se Turneringsbetingelserne for Danmarksturneringen, afsnit Holdet.

Kodeks for god opførsel

Spillere og disses caddier forventes at overholde Golfreglernes Standarder for spilleropførsel samt DGU’s
Etiske kodeks. Læs mere på danskgolfunion.dk. Til DGU-turneringer kan der tillige tildeles straf under
runden, hvis en spiller blandt andet:
•
•
•
•
•

Med vilje påfører greens eller andre dele af banen betydelige skader.
Kaster en kølle mod en anden spiller, officials eller publikum.
Med vilje forstyrrer andre spillere, når de udfører slag.
Med vilje spiller imod Golfreglerne og dermed får en betydelig fordel, selvom spilleren påføres en
straf for at bryde en Regel.
Konstant bruger vulgært eller stødende sprog.

Straf for overtrædelse af lokalregel om Kodeks for god opførsel kan kun tildeles af turneringens komité
på følgende måde:
1.
2.
3.
4.

overtrædelse: Advarsel
overtrædelse: 1 strafslag
overtrædelse: Generel straf
overtrædelse: Diskvalifikation

Standard lokalregel G-1: Driverhoveder
Enhver driver, som spilleren bruger til at udføre et slag, skal have et driverhoved, der er identificeret efter
model og loft, og som er på den nuværende liste over godkendte driverhoveder udstedt af R&A. Denne
liste opdateres jævnligt og findes på RandA.org.
Undtagelse – driverhoveder fra før 1999: En driver med et driverhoved, der blev lavet før 1999, er undtaget fra denne lokalregel.
Der er ingen straf efter denne lokalregel for at bære, men ikke at udføre et slag med en driver, der ikke er
på listen over godkendte driverhoveder.
Straf for at udføre et slag med en kølle, som ikke er på nuværende liste: Diskvalifikation.
Standard lokalregel G-3: Golfbolde
Enhver bold, der bruges til at udføre et slag, skal være på den nuværende liste over godkendte golfbolde
udstedt af R&A. Denne liste opdateres jævnligt og findes på RandA.org.
Straf for at udføre et slag til en bold, som ikke er på nuværende liste: Diskvalifikation.

Uddrag af turneringsbetingelserne
Brug af elektronisk udstyr
En spiller må anvende udstyr i henhold til Regel 4.3a og 4.3b, og spilleren skal anvende udstyret og i
øvrigt opføre sig i henhold til Regel 1.2a. Ved gentagen overtrædelse af Regel 1.2a kan spilleren - efter
at have modtaget oplysning herom fra modstanderen (iht. Regel 20.1b eller 20.1c) - blive indberettet til
Turnerings- og Regelkomitéen for et alvorligt brud på god opførsel, hvilket efterfølgende kan medføre
disciplinær straf i form af karantæne. Se afsnit Protester.
Aflevering af scorekort
Straks efter en slagspilsrundeskal spilleren indlevere sit scorekort iht. Regel 3.3b til et af Komitéen nærmere anvist ”scorekort-område”, og scorekortet anses for afleveret, når spilleren har forladt området.
Resultat af hulspils- eller slagspilsturnering – turnering afsluttet
a)
•
•

Hulspil
Resultatet af enkeltstående matcher i en individuel eller par-hulspilsturnering er officielt bekendtgjort, når resultatet af matchen er påført det officielle underskrevne resultatkort på spilledagen.
Resultatet af en holdkamp i en hulspilsturnering er officielt bekendtgjort, når holdkaptajner / spillere
har udfyldt og underskrevet det officielle resultatkort for hele kampen på spilledagen.

Ved manglende underskrift på det fysiske holdkort fortabes ret til indsigelse imod resultatet, der efterfølgende fremsendes elektronisk.
b)
•

Slagspil
Når 1. præmien er overrakt til vinderen, er resultatet officielt og turneringen er afsluttet.

Afgørelser ved lige resultater
•
Hvis 2 eller flere spillere på førstepladsen har samme score, spilles omspil hul for hul om førstepladsen (slagspilregler).
•
Hvis omspil ikke er muligt eller ved lige scores ud over førstepladsen, henvises til turneringsbetingelserne under den pågældende turnering.
•
Hulspil: Hvis en match står lige efter 18 huller, fortsættes umiddelbart med omspil hul for hul.
Spilletempo
Spilleren skal spille uden unødig forsinkelse. Overtrædelse straffes i henhold til Regel 5.6 og efter nedenstående strafniveauer.
Komitéen offentliggør en plan for spilletempo til turneringen.
Forsinkelse af spillet/”Ude af position” defineres som:
• Den første gruppe, der starter, anses som ”ude af position”, hvis den har brugt mere end den tilladte
tid for antal spillede huller.
• En efterfølgende gruppe er ”ude af position”, når gruppen er faldet længere tilbage efter den foran
gående gruppe end startintervallet, og gruppen har brugt mere end den tilladte tid for antal spillede huller.
• En gruppe har færdigspillet et hul, når flaget sættes i hul efter sidste putt.
• Medmindre der er tale om formildende omstændigheder, hvor tabet af afstand ifølge komitéen
eller dommerens skøn ikke skyldes den pågældende gruppe, anses gruppen for at forsinke spillet,
når den er ”Ude af position”.

Komitéen/dommeren skrider ind og meddeler alle i gruppen, at de på de efterfølgende huller er sat på
tid. I særlige tilfælde kan en enkelt spiller eller to sættes på tid i stedet for hele gruppen.
• Spilleren har derefter 40 sekunder til et slag. Der gives 10 sekunder ekstra til første spiller til at slå et:
tee slag på et par 3 hul, et approach slag mod green og et chip eller put.
Tidtagningen starter, når det er spillerens tur til at spille, og spilleren har mulighed for at spille.
På greenen starter tidtagningen, når spilleren har haft rimelig tid til at løfte, rense og genplacere bolden,
reparere skader samt fjerne løse naturgenstande fra spillelinjen. Tid brugt til at se på spillelinjen uanset
hvorfra tæller med i den tilladte tid.
Tilfældig tidtagning, når gruppen ikke er ude af position:
•
•

En gruppe eller en spiller kan blive timet uden varsel, selvom gruppen ikke er ude af position.
I sådanne tilfælde af “tilfældig tidtagning” uden varsel, risikerer en spiller at få en “bad time”, hvis han
overskrider 60 sekunder til at forberede og slå et slag, med ekstra 10 sekunder givet (dvs. 70 sekunder i alt) for et “først til at forberede og slå” slag.

Strafniveauer: På en runde omregnes tidsstraffe som følger:
1. bad time: – Advarsel
2. bad time: – 1 strafslag
3. bad time: – Generel straf
4. bad time: – Diskvalifikation
Gruppen ophører med at være sat på tid, når den er tilbage på tidsplanen og dette meddeles gruppen.
Eventuelle ”bad times” videreføres, hvis gruppen igen bliver sat på tid.
Protester
Protester indgivet i henhold til Regel 20.1b eller 20.1c skal for at blive behandlet fremsættes skriftligt over
for turneringsledelsens sekretariat (se adresse nedenfor). Protester skal være DGU’s sekretariat i hænde
senest kl. 10.00 på den 4. kalenderdag efter turneringens afslutning.

DANSK GOLF UNION

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Att: Turneringssekretariatet
Turneringskomité
DGU’s Turnerings- og Regelkomité.
På dagen udgør DGU´s turneringsleder samt de udpegede dommere turneringens ”Komité”.
DGU’s Turnerings- og Regelkomité 2019

