DGU Hard Card 2020
DANMARKSTURNERINGEN
Indledende runder
Standard lokalregler og udvalgte turneringsbetingelser, gældende for
turneringen, i kombination med klubbens egne lokalregler.

Lokalregler
I turneringen gælder nedenstående Standard lokalregler samt værtsklubbens lokalregler, så længe de ikke
er i modstrid med nedenstående Standard lokalregler.
Desuden:
1. Værtsklubbens banemarkeringer er gældende for turneringen
2. En eventuel klub-lokalregel E-5 (drop på fairway ved bold mistet eller out) gælder IKKE i Danmarksturneringen.
3. En eventuel klub-lokalregel om Kodeks for god opførsel ved adgangsforbud gælder IKKE i Danmarksturneringen. I Danmarksturneringen forventes DGU’s etiske kodeks overholdt.
4. En eventuel klub-lokalregel, som ændrer status for alle gule, røde og blå markeringer til at være ikkeflytbare, gælder IKKE i Danmarksturneringen.
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-1.3
Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand, resulterende i dybe render gennem sandet,
er areal under reparation. Lempelse må tages efter Regel 16.1c
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
• En afbrydelse af spil for en farlig situation vil blive signaleret af:
o En lang hyletone fra sirenen (omgående afbrydelse).
• Alle andre afbrydelser signaleres af:
o 3 på hinanden følgende hyletoner fra sirenen, som gentages (almindelig afbrydelse).
• I begge tilfælde vil genoptagelse af spillet blive signaleret af:
o 2 korte hyletoner fra sirenen, som gentages.
Se regel 5.7.

Standard lokalregel H-2: Rådgiver
Hvert hold kan navngive en rådgiver, som spillere på holdet må anmode om og få råd af under runden. Holdet skal identificere hver rådgiver for den lokale turneringsleder, før nogen spiller på holdet har påbegyndt
sin runde. Hvis ingen anden rådgiver er udpeget inden da, betragtes Holdkaptajnen som holdets rådgiver.
Se Regel 24.4.
Standard lokalregel H-4
Rådgiveren har samme status som et medlem af siden i forhold til hvert medlem af sit hold.
Standard lokalregel G-6: Persontransport
Under en runde må en spiller eller spillers caddie ikke køre i nogen form for motoriseret transport, undtagen som godkendt eller senere godkendt 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.
Ligeledes undtaget fra reglen er Veteranrækken og Superveteranrækken. Her er persontransporterende
køretøjer tilladte, dog skal de til enhver tid gældende regler hos værtsklubben overholdes. Overtrædelse
medfører bortvisning.
Værtsklubben er ikke ansvarlig for at skaffe en buggy til spilleren.
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.
Straf for overtrædelse af en lokalregel med mindre andet er nævnt: Den generelle straf.

Uddrag af turneringsbetingelserne
Spilletempo
• Vær opmærksom på dine rutiner undervejs på golfrunden.
• Golfreglerne opfordrer til, at der ikke anvendes mere end 40 sekunder til et slag
• Der kan også spilles uden for tur i hulspil, hvis spillerne før et slag enes om, at det er fornuftigt for at
spare tid
• En sådan aftale betyder, at man mister retten til at tilbagekalde det pågældende slag.
• Aftaler om at spille uden for tur i hulspil kan kun indgås pr. slag – ikke som en generel aftale for runden.
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 Turneringsog Regelkomitéen for et alvorligt brud på god opførsel, hvilket efterfølgende kan medføre disciplinær straf i
form af karantæne. Se afsnit Protester.
Resultatet af kampen er endeligt, når:
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.
Holdkaptajn/rådgiver (se også Standard lokalregel H-2 og H-4 ovenfor)
Holdkaptajnen er en del af kampen, dvs. IKKE en ekstern påvirkning, og i øvrigt gælder bl.a. følgende pligter, ansvar og rettigheder for holdkaptajnen:
• Holdkaptajnens navn og medlemsnr. skal anføres på holdopstillingskortet. Såfremt holdkaptajnen
udskiftes i løbet af en spilledag, skal dette anmeldes skriftligt til hjemmeklubbens repræsentant.
• Holdkaptajnens eventuelle regelovertrædelser medfører straf for den af hans spillere, som handlingen påvirker.
• Hvis holdkaptajnen gentagne gange med sin adfærd generer spillere i henhold til Regel 1.2a, kan
holdkapta nen - efter at have modtaget oplysning herom fra berørte spillere (iht. Regel 20.1b) - blive
indberettet til Turnerings- og Regelkomitéen for et alvorligt brud på god opførsel, hvilket efterfølgende kan medføre disciplinær straf i form af karantæne eller tab af kamppoint. Se afsnit Protester.
• En ikke-spillende holdkaptajn må benytte persontransporterende køretøj, såfremt værtsklubben kan
tilbyde køretøjer til begge holdkaptajner i en given kamp. Desuden tages hensyn til bestemmelserne
i Standard lokalregel G-6.
• Holdkaptajnen skal sikre, at holdets spillere har kendskab til bestemmelserne på nærværende DGU
Hard Card.
• Hvis holdkaptajnen er spillende og rådgiver, gælder begrænsningerne i Regel 24.4b.
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.
Protester sendes til info@dgu.org – markeret med turneringsnavn i emnefeltet.

Uddrag af Etisk Kodeks
Spillere, der deltager i DGU-turneringer, må frivilligt følge regler om god opførsel, der er strammere end
dem, man forventer almindelige golfspillere følger. Det samme forventes af spillerens caddie, forældre,
træner eller andre personer, der har relation til spilleren og følger denne til en DGU-turnering eller andet
officielt DGU-arrangement. Kendetegnene for DGU’s turneringer bør være ærlighed, god sportsånd og
dygtighed.
De følgende eksempler på handlinger, undladelser og forsømmelser vil blive betragtet som overtrædelser
af det etiske kodeks og vil medføre disciplinær straf.
• Spilleropførsel - Undladelse af at rette sig efter normale godtagne normer for sportslig adfærd samt
golf- etikettereglerne og værtsklubbens ordensregler.
• Skadelig adfærd - Spillerne i DGU’s turneringer må ikke udvise en adfærd, der vil skade turneringen,
en anden spiller eller leder. Spillerne må ikke handle i modstrid med DGU’s vedtægter, regler eller
betingelser. Spilleren må ikke under spil på banen indtage eller være påvirket af alkoholiske drikke og
andre rusmidler.
• Afbud - Hvis en klub bliver forhindret i at stille hold til en spillerunde i en holdturnering, skal dette
meddeles modstanderklubben, så snart dette er en kendsgerning. Det forventes, at en klub altid forsøger at stille fuldtalligt hold til hver runde i en holdturnering. Hvis en eller flere spillere er forhindret,
og det ikke har været muligt at indsætte en reservespiller, skal holdkaptajnen i henhold til god sportsånd meddele dette til modstanderholdets holdkaptajn, så snart dette er en kendsgerning.
• Doping - Spillere, som er tilmeldt individuelle DGU-turneringer eller deltager på hold i DGU-holdturneringer, er forpligtet til at medvirke i dopingtest før, under, og efter turneringen - og brugen af ulovlige
medikamenter eller metoder er strengt forbudt. Overtrædelse kan for de enkelte spillere medføre
diskvalifikation, fratagelse af placering og karantæne - og for holdet medføre diskvalifikation, fratagelse af placering og tvangsnedrykning i henhold til principperne i det internationale WADA kodeks.
For WADA kodeks, aktuel liste med forbudte stoffer og metoder henvises til Anti Doping Danmarks
hjemmeside: www.antidoping.dk
• Matchfixing er bevidst manipulation af idrætskonkurrencer, herunder sportskampe. Kort sagt: Aftalt
spil. Matchfixing fjerner den usikkerhed, der normalt er forbundet med idrætskonkurrencer og udgør
en alvorlig trussel mod idrættens troværdighed og spillets regler og værdier. Overtrædes reglerne om
matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd kan der sanktioneres med udelukkelse, bøde, inddragelse
af præmiepenge og diskvalifikation af opnåede resultater. Et uafhængigt matchfixingnævn under DIF
afgør sager, der indbringes for nævnet af DIF’s matchfixingsekretariat.
Skønner DGU’s Turnerings- og Regelkomité, at der foreligger en overtrædelse af kodeks, kan straframmen
gå fra en påtale til udelukkelse fra deltagelse i op til 3 måneder fra DGU-turneringer, hvor spilleren ellers
var berettiget til at deltage. Derudover vil spilleren ikke blive registreret på Titleist- og/eller Junior Ranglisten, hvis vedkommende i samme periode deltager i klubarrangerede turneringer, som er tællende til disse
ranglister.
Er der tale om en overtrædelse, der ikke er begået af spilleren, men i stedet af en person med relation til
denne, kan DGU’s turnerings- og Regelkomité både idømme spilleren en straf i form af påtale eller udelukkelse fra én til tre af DGU’s turneringer, hvor spilleren ellers var berettiget til at deltage OG indføre den
konsekvens, at såfremt spilleren medbringer samme person til en DGU-turnering/aktivitet i en nærmere
defineret periode, vil det medføre automatisk diskvalifikation.
I ganske særlige tilfælde kan der idømmes strengere straf.

Turneringskomité
I spillerunde 1-6 i Danmarksturneringen er DGU`s Turnerings- og Regelkomité ”komité” i overensstemmelse med Regel 20.2 og Procedurer for Komitéen, Afsnit 1. Turnerings- og Regelkomitéen fastlægger spilletider og -steder, påser at turneringen gennemføres efter turneringsbetingelserne og afgør endeligt alle
tvistigheder og tvivlsspørgsmål.
I Danmarksturneringen udpeges komitéen for hver spilledag, og træffes på tlf. 4326 2945.
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