
Generelle betingelser for turneringer ved MGK -


Regler:

MGK’s turneringer spilles efter reglerne fastsat af the Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews og 
the United States Golf Association, og oversat af Dansk Golf Union.


1. TILMELDING til en turnering skal ske via golfbox. Matchfee, mad og greenfee betales samtidig 
med tilmeldingen via golfbox. Information om tidsfrister er oplyst i turneringens propositioner. 
Turneringsledelsen fastsætter eventuelt et maksimalt antal deltagere i turneringen.

Turneringen aflyses, hvis der er færre end 40 tilmeldte.


Det maksimale deltagerantal i turneringen er som udgangpunkt sat til 112 tilmeldte

(4x18 + 4x10 huller)


2. EFTERTILMELDING kan normalt kun finde sted, hvis der er afbud og altid til den 
turneringsansvarlige. Ved evt. overtegning til en turnering vil de overskydende deltagere blive 
registreret på reservelisten efter princippet “først til mølle”.


3. AFBUD efter startlistens offentliggørelse, skal meddeles til den turneringsansvarlige hurtigst 
muligt. 

Spillere, der udebliver uden afbud eller melder afbud på dagen, kan ikke få turneringsfeen 
refunderet.

4. FLEXMEDLEMMER kan deltage i alle turneringer inkl. Klubmesterskaber mod at betale for 
greenfee og turneringsfee.


5. DELTAGELSE i turneringer gælder for alle uanset handicap, med mindre der er anført noget 
andet i turnerings propositionerne i golfbox.


6. STARTLISTEN offentliggøres på golfbox og der sendes en mail til alle spillere senest 24 timer 
før start.


7. Mødetiden ved startstedet er senest 10 min. før det fastlagte start tidspunkt og gælder for alle.


8. HCP GRUPPER. Antallet af tilmeldte afgør antallet af rækker. Ved visse turneringer afvikles 
disse med en A række der spiller slagspil, samt et antal rækker B-C-D række som spiller 
stableford. Information om handicapgrupper er beskrevet i den enkelte turnerings propositioner.


9. TEE-STED. Der vil altid være valgfri teested i en turneringen, med mindre andet fremgår af 
turnerings propositionerne i golfbox. Juniorer deltager i de forskellige grupper på lige fod med de 
øvrige spillere, såfremt intet andet er nævnt i betingelserne for den enkelte turnering.


10. SCOREKORT. De fysiske scorekort er afløst af elektronisk scoreindtastning via mobiltelefon. 
Spiller/markør er selv ansvarlig for at der er korrekt indtastet. 

Scoren er låst, når spiller og markør har underskrevet scorekortet. Herefter er det kun 
turneringsledelsen der kan ændre i scoren. 

Alle turneringer er som hovedregel handicapregulerende.


11. TVIVLSSPØRGSMÅL under turneringens afvikling skal meddeles turneringsledelsen straks 
efter turneringen og inden spiller og markør underskriver scorekortet.


12. KLAGER i forbindelse med turneringens afvikling eller evt. andre forhold i forbindelse med 
turneringen skal ske direkte til turneringsledelsen straks efter turneringen. Turneringsledelsens 
afgørelse er endelig.


13. AFGØRELSE VED LIGE RESULTAT. Ved lige resultat i en klubturnering benyttes matematisk 
metode efter hul-indeks til at afgøre hvem der vinder i den enkelte række.


I enkelte turneringer, såsom klubmesterskabet i slagspil, findes vinderen dog ved omspil over et 
antal huller




Rene brutto turneringer og hulspil: Med mindre andet fremgår af turneringens betingelser findes 
vinderne ved “sudden death” - hvilke huller der skal benyttes hertil, udpeges på forhånd. Ved 
slagspil normalt hul 10, hul 11, hul 10 hul 11 osv. Ved hulspil fortsættes runden fra hul 1.


14. PRÆMIE: Det tilstræbes at der er præmie til hver 7-8 deltagere i en turnering.


Juniorer under 18 år kan ikke vinde vin eller spiritus. Alternative præmier af samme værdi vil blive 
udleveret i stedet.


Er en præmiemodtager ikke til stede ved overrækkelsen, tilfalder præmien til næste berettigede 
spiller, dog ikke ved klubmesterskaberne.


15. GOLFCAR (buggy) eller andet personbærende køretøj til transport af en spiller må kun 
benyttes under turneringer under særlige omstændigheder, der kan godkendes af 
turneringsledelsen. I sådanne tilfælde betragtes vognen som udstyr iht. golfreglernes 
bestemmelser.


16. MOBILTELEFON skal være LYDLØS under en turnering. Den må godt bruges som GPS og til 
scoreindtastning. Telefonen må kun benyttes i nødstilfælde og kun efter forudgående udtrykkelig 
accept fra medspillere.


17. HUNDE, barnevogne og andet turneringen uvedkommende må ikke medbringes i en 
turnering.


18. CADDIE må benyttes til alle turneringer. Caddien må transportere spillerens udstyr samt give 
denne oplysninger under runden. Der henvises desuden til gældende regel på området (regel 
10.3).


19 LANGSOM SPIL: Den normerede maksimale spilletid for en 4 bold er 3 timer og 56 min. for 18 
huller. Turneringsledelsen kan om det er nødvendigt uddele afvarsler og straffeslag, såfremt tiden 
overskrides unødvendigt.


20. BANE LUKNING: Banen lukkes i nødvendigt omfang under en turneringens afvikling, normalt 
minimum en halv time før starttid.


21. GYLDIGHED: Nærværende generelle turneringsbetingelser er gældende for alle turneringer i 
Marielyst Golf Klub, med mindre andet er anført i for den enkelte turnering.
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