Junior Distrikts Tour
Turneringsbetingelser 2018
Turneringen arrangeres af de enkelte juniordistrikter og er ingen DGU turnering.
Formål

JDT skal styrke interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere i Juniordistrikt 2.
JDT skal lette spillerne i overgangen til de lavere handicapgrupper og deres turneringer.
JDT skal ligne de unge golfspillers forbillede (Europatouren) så meget som muligt og
forberede dem til deltagelse i ranglisteturneringer.
JDT skal danne grundlag for udtagelsen af et distriktshold, der skal møde hold fra de 4
andre distrikter i Super Cuppen i uge 42 / Mini Cuppen i uge 41.

Turneringsform

18 huller slagspil med fuldt handicap over 5 runder, heraf 3 tællende runder.
Drenge spiller fra gul tee og piger fra rød tee.

Tidspunkt

Turneringen spilles over 5 runder i månederne i maj, juni, august og september.

Handicap

Drenge: handicap +5,0 - 26,4
Piger: handicap +5,0 - 26,4
Det handicap, som spilleren havde ved tilmeldingsfristens udløb (10.april 2016),
er gældende for, om spilleren kan tilmeldes turneringen.
De enkelte turneringsrunder spilles altid med det aktuelle handicap.

Alder

Turneringen er opdelt i 4 rækker med max. 108 spillere.
U-22: Her kan deltage spillere som er fyldt 18 år, men ikke er fyldt 21 år den 1. januar i
spilleåret (1997, 1998, 1999)
U-19: Her kan deltage spillere som er fyldt 15 år, men ikke er fyldt 18 år den 1. januar i
spilleåret (2000, 2001, 2002).
U-16: Her kan deltage spillere som er fyldt 13 år, men ikke er fyldt 15 år den 1. januar i
spilleåret (2003, 2004).
U-14: Her kan deltage spillere som er fyldt 10 år, men ikke er fyldt 13 år den 1. januar i
spilleåret (2005, 2006, 2007).
Piger og drenge spiller i samme række.
Der kan gives dispensation for alderskrav i U-22 rækken, således at ældre spillere kan deltage

Tourkort

Der udstedes indtil 4 stk. kort i hver række til hver klub, såfremt det er muligt, alt afhængig
af deltagerantal. Ved overtegning vil der blive cuttet efter de enkelte klubbers prioritering.
En klub kan dog max. få cuttet én spiller i hver række. Er der ledig plads kan der tildeles
flere kort.
Herudover får de 8 bedst placerede fra sidste sæson i hver række et kort.
JDT kortet er spillerens personlige kort i den pågældende sæson.

Cut

Resultaterne fra de bedste 3 runder ud af 5 tæller i kampen om 8 pladser i hver række til hhv.
Supercup og Minicup. Der er ikke cut i løbet af turneringen.

Caddie

Der må ikke benyttes caddies. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Markør

Der vil i U-14 rækken være markør på boldene, klubber der tilmelder spillere i U-14 skal
stille med markører, plan over markører til de enkelte turneringer vil blive udarbejdet af
turneringslederen senest 1 uge før første turnering, hvorefter de deltagende klubber sætter
navn på markørerne.
Regler for markører vil blive tilsendt klubberne, ligger på hjemmesiden og udleveres på
dagen.
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Afstandsmålere

En spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler
afstand.
Hvis en spiller under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive
eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed,
temperatur m.v.) er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at
han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner (Regel 14-3).

Elektronisk udstyr Hvis spilleren under spil af en turnering ved gentagen brug af elektronisk udstyr (mobil
telefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer andre spillere, kan
spilleren diskvalificeres i den igangværende runde/match for et alvorligt brud på etiketten, jf.
Regel 33-7.
Der gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at lytte til musik, optagelser eller udsendelser
under et slag eller i en længere periode under en runde, jf. Decision 14-3/17. Overtrædelse
medførerdiskvalifikation.
Forældre på banen Hold afstand på banen (ikke nærmere end ca. 30 - 40 meter) til dit barn under hele
turneringen. Dette på grund af at der ikke skal blive tvivl om caddie funktion med
diskvalifikation af dit barn til følge.







Dress code

Ingen anvisninger må gives til dit barn under turneringsrunderne.
Undlad indblanding i andre spilleres forhold og undgå regeldiskussioner.
Hjælp med at spotte bolde.
Lad dommerne administrere golfreglerne, og kommenter KUN hvis du bliver spurgt.
Sluk for mobiltelefonerne under spillet.
Respekter hjemmeklubbens regler – også vedr. evt. mobiltelefonforbud overalt i
klubben.

Flere og flere klubber ønsker at værne om de traditioner der er for påklædningen som
golfspiller og har regler som skal overholdes, derfor skal nedenstående dress code
overholdes. Gælder også forældre på banen.
For herrer påkræves:
Polo-shirts med ærmer.
Skjorter med ærmer.
Golfshorts eller lange golfbukser. (talje)
Det er ikke tilladt at bære jogging tøj.
Sokker/strømper.
Golfsko.
For damer påkræves:
Polo-shirts – med/uden ærmer.
Golfbluser med og uden krave.
Skjorter med ærmer.
Golfshorts eller lange golfbukser. (talje)
Sokker/strømper.
Golfsko.
Alle henstillinger fra turneringsledelse, banekontrollen, personale eller medlemmer af en
klubs bestyrelse skal altid efterleves omgående. Vurderes påklædningen ikke at overholde
Dress Code kan førnævnte bede regelbryderen om at forlade anlægget, såfremt overtrædelsen
ikke rettes omgående efter anvisningerne.
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Startlister

Startlisten til årets første turnering udarbejdes efter tilmelding. Derefter udarbejdes startlisten
efter resultatlisten, således at de bedst placerede spillere går ud i sidste startgruppe,
næstbedste placerede spillere i næstsidste startgruppe o. s. v.
Der tilstræbes 3-bolde.

Starttid

Første start er kl. 07.00. Rækkerne U-22, U-19, U-16 starter skiftevis som 1. start, mens
U-14 starter sidst.
Alle spillere afhenter scorekort senest 15 minutter før start.

Træning

Prøvespil kan finde sted efter ordningen "3 junior gratis med 1 fuldt betalende voksen".
Klubber som ikke er med i den generelle ordning i Juniordistrikt 2 har indgået aftale om at
opfylde aftalen i forbindelse med prøvespil til JDT. Visse klubber yder gratis prøvespil ring
og forhør hos klubberne..
Træningsbolde stilles gratis til rådighed i forbindelse med de enkelte matcher.

Afbud

Afbud skal sendes senest onsdag kl. 20.00 før turneringsdag til turneringsleder.
Afbud efter dette tidspunkt kan kun ske pr. telefon og medfører, at der sendes mail til
pågældende juniorleder med oplysninger om afbuddet.

Udeblivelse

Udeblivelse uden afbud medfører udelukkelse fra de resterende runder i sæsonen.
Såfremt en spiller udebliver uden afbud tabes alle opnåede point, samt der sendes
meddelelse til hjemmeklubben om udeblivelsen.

For sen ankomst

Ved ankomst til 1. teested inden for 5 minutter efter den fastsatte starttid idømmes 2
straffeslag i henhold til regel 6-3. Senere ankomst medfører diskvalifikation.

Tidsplan

Hvis et hold kommer ”ude af plads” skal komiteen/dommeren skride ind med opfordring om
at sætte tempoet op og lukke hullet til foranspillende hold inden for de næste to huller.
Hvis holdet på det førstkommende hul ikke viser vilje til at lukke hullet, skal der, når dette
hul er færdigspillet, uddeles en officiel advarsel om, at holdet på de efterfølgende huller vil
blive sat på tid.
Hele holdet skal gøres bekendt med, at det er blevet sat på tid, og hvis en spiller anvender
mere end 45 sekunder på et slag, tildeles spilleren en tidsstraf.
På en runde omregnes tidstraffe som følger: 1.gang - ét straffeslag, 2. gang - to straffeslag, 3.
gang - diskvalifikation.

Point

Ved lige resultater afgøres placeringen ved at tage de sidste 9 – 6 – 3 – 1 huller og der regnes
ud fra nettoscore, som afgøres efter ”den matematiske metode”.
Ved lige resultat på den sidste spillerunde, spilles der omspil efter ”sudden death” på huller
valgt af turneringsledelsen.
Der gives point efter 24 spillere i hver række efter følgende præmisser:
 Nr. 24 får 1 point, nr. 23 får 2 point osv.
 Nr. 1, nr. 2 og nr. 3 får 1 point ekstra.
 Alle der deltager får automatisk tildelt 2 point.
F.eks. 32 spillere i en række
Nr. 1 modtager 27+1+2 point
Nr. 2 modtager 25+1+2 point
Nr. 3 modtager 23+1+2 point
Nr. 4 modtager 21+2 point
Nr. 5 modtager 20+2 point
Nr. 24 modtager 1+2 point
Nr. 25 til nr. 32 modtager hver 2 point
Ved lige nettoresultat til nr. 2 og nr. 3 eller efterfølgende pladser lægges point sammen
og deles.
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Vinderne

De 3 bedste nettoscorer og bedste bruttoscore i hver række modtager en præmie efter hver
turneringsrunde.
De 3 bedste resultater fra de spillede turneringsrunder tæller til den samlede placering.
De 8 bedst placerede i U-19 og U-16 rækkerne samt de 4 bedst placerede i U-22 rækken efter
de 5 turneringsrunder har spillet sig til en plads på Distriktsholdet, som spiller ”Super Cup”
mod de andre distrikter i en ”Ryder-Cup” lignende turnering. Denne turnering vil blive
afviklet i uge 42 (efterårsferien) og på skift i distrikterne.
For de 8 bedst placerede i U-14 efter 5 turneringsrunder har spillet sig til en plads på
Distriktsholdet, som spiller ”Minicup” mod Juniordistrikt 1 & 2 i weekenden i uge 41.

Resultater

Resultatlister udarbejdes af turneringsledelsen fra Juniordistrikt 2 og kan ses på distriktets
hjemmeside www.juniordistrikt2.dk senest dagen efter turneringsrundens afslutning.

Match-fee

Match-fee udgør kr. 975,- for hver deltager for de fem turneringsrunder. Tilmeldingen
gælder for samtlige turneringsrunder. Der indbetales samlet pr. deltager inden første start.
Beløbet benyttes med 3/5 del til fortæring til spillere og 2/5 går til dækning af udgifter til
Super Cup.

Egenbetaling

Vindere i U-16 & U-19 rækkerne, der skal deltage i Super Cup, betaler selv ca. kr. 900,-.
Vindere i U-14 rækken, der skal deltage i Mini Cup, betaler selv ca. kr. 500,-.
Opkrævninger sendes direkte til spillerens hjemmeklub.

Baner

Turneringen spilles på 5 forskellige baner i Juniordistrikt 2 Midtjylland.
Banerne findes inden efterårets distriktsmøde og der skrives direkte til de klubber, der kunne
tænkes som arrangør, så de kan tage det med i deres turneringsplanlægning for næste sæson.

Stopbolde

Der vil være behov for en eller to greenfee-frie stopbolde til hver turnering.

Spilleregler

Der spilles efter de for DGU gældende regler, med mindre der i fornævnte betingelser er
undtagelser herfor.

Turneringsledelse

Det praktiske arrangement varetages af den arrangerende klub.
Juniordistrikt 2 Midtjylland stiller med turneringsleder og den arrangerende klub stiller med
2 hjælpere til udlevering og indsamling af scorekort og 1 starter, samt forecaddies hvor
nødvendigt.
Fra Juniordistrikt 2 Midtjylland:
Willy Kristensen og Freddy Seidelin

Tilmelding

Seneste tilmelding er 01.05.2018
Tilmelding sker pr. email til Willy Kristensen på jdt@juniordistrikt2.dk.
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