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Breinholtgård Golf Klub inviterer til  

Titleist & FootJoy 
West Coast Masters 2019 

 

DGU junior-/ynglingeranglisteturnering 
 

Dato/tid: Lørdag og søndag den 6.- 7. juli 2019 kl. 7.30 

Spillested: Breinholtgård Golf Center, Kokspangvej 17-19, 6710 Esbjerg V. 

Åben/lukket: Turneringen er åben for junior- og ynglingespillere der ikke er fyldt 
22 år inden udgangen af 2019. 
Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt hjemmeklub-
medlemskab af DGU godkendt klub. 

Max. deltagerantal: 81 deltagere fordelt på køn i to rækker:  
Pige-rækken:  18 piger 
Drenge-rækken: 63 drenge 

Ved overtegning udgår spillerne med det højeste handicap. Ikke 
udfyldte pladser i én række overgår til den anden række. 

Handicapgrænse: Drenge max. 11,4 og piger max. 24,0 - gyldigt EGA handicap. 

Turneringsfee: 850,- kr. pr. deltager, der dækker deltagelse i Get Together party 
fredag aften, startpakke samt forplejning som anført under punktet 
”Forplejning”. Der betales ikke greenfee. 
Faktura for deltagelse sendes til den enkelte spillers hjemmeklub 
efter turneringen er afviklet. Hjemmeklubben hæfter for spillerens 
turneringsfee også ved udeblivelse/for sent afbud. 

Turneringsform: 54 hullers slagspil, single, scratch på banen Skoven/Sletten. 

Cut: Efter 36 huller, ved fuldt felt i begge rækker, går 9 piger (+ lige) og 
33 drenge (+ lige) videre. I tilfælde af et mindre felt i én række, 
reduceres cuttet til maks. 2/3 af deltagerne. 

Teesæt: Der spilles fra tee 60 for drenge og tee 52 for piger. 

Wild cards: Breinholtgård Golf Klub disponerer over 8 wild cards, hvoraf der kan 
tildeles op til 2 wild cards til titelsponsor. For begge gælder at wild 
card spillere skal overholde ovenstående alders- og handicapkrav. 

Tilmelding: Tilmelding skal ske via Golfbox. 

Tilmeldingsfrist: Mandag den 1. juli 2019 kl. 18.00. 
Spillere tilmeldt efter dette tidspunkt vil forblive sidst på en 
venteliste. 

Venteliste: Spillere der ikke umiddelbart kommer med i turneringen sættes på 
venteliste efter køn og handicaporden. 

På turneringsdagen er det muligt for spillere fra ventelisten at 
komme med i turneringen hvis der er afbud/udeblivelser. Meld dig til 
turneringsledelsen lørdag inden kl. 7.  

Startliste: Offentliggøres tirsdag den 2. juli 2019 på Golfbox. 

Afstandsmålere: Der må bruges afstandsmålere. 

Maksimal spilletid: Den maximale spilletid for en runde bør ikke overskride 4 timer. 

Caddie: Der må ikke benyttes caddie. 

Golfcarts: Der må ikke benyttes persontransporterende vogne. Overtrædelse 
af dette forbud medfører diskvalifikation fra turneringen. 

Regler: Der spilles efter de af R&A senest fastsatte regler. 

Lokale regler: De for klubben normalt gældende lokale regler anvendes. 
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Spilleorden: Der spilles så vidt muligt trebolde. Startorden afgøres ved 
lodtrækning. Samme startorden i de to indledende runder.  

I finalerunden start i resultatorden med højeste scores først i 
henhold til rækkegruppering. De to førerbolde i hver række starter 
sidst. 

Scorekort: Afhentes senest 30 minutter før start. 

Træning før turneringen: Der tillades greenfee frit spil for deltagere i turneringen én dag i de 
sidste 8 dage op til turneringen. Se nærmere regler på 
hjemmesiden. 

Træning mellem runder: Øvespil på banen mellem de 3 runder er ikke tilladt (regel 5.2b). 
Straf for overtrædelse af regel 5.2b er Generel straf første gang, 
derefter diskvalifikation. 

For sen ankomst til start:  Såfremt spilleren ankommer for sent til startstedet, men inden 5 
minutter efter den fastsatte starttid idømmes Generel straf iht. regel 
5.3a. Senere ankomst medfører diskvalifikation. 

Afgørelse ved lige 
scores: 

Der spilles sudden death om førstepladsen. Hul 18 anvendes.  

Efterfølgende placeringer deles ved lige scores. 

Shoot-out: Efter selve turneringen gennemføres en ”Shoot-out” for de bedste 
bruttoscores. Præmier i forbindelse med ”Shoot-out”, vil samlet 
andrage en værdi af ca. 6.500,- kr.  

Se nærmere regler på hjemmesiden. 

Protester, indgivelses- 
frist og dommer: 

Hvis spillerne under spillet kommer i tvivl eller i strid, angiver regel 
20.1c, hvorledes de skal forholde sig. Protester, uoverensstemmel-
ser og afgørelser administreres efter regel 20.2. 

Godkendt golfudstyr Der skal spilles med godkendt golfudstyr iht. de lister, der opdateres 
af R&A på www.randa.org  

Præmierækker: Der er én præmierække for hver række. Der vil være én præmie for 
hver 6 deltagere i rækken. Samlet præmiesum ca. 18.000,- kr. Ved 
færre deltagere reduceres antallet af præmier, dog vil der minimum 
være præmie til vinder og runner up i hver række.  

Vundne præmier skal afhentes af spilleren ved 
præmieoverrækkelsen umiddelbart efter turneringen. 
Hvis præmien ikke afhentes, går den videre til den næste placerede 
spiller i rækken. Spilleren bibeholder dog sin resultatmæssige 
placering. 

Forplejning: Følgende er includeret i turneringsfee: 
Fredag aften: Grill buffet for deltagere i Get Together arrangement. 
Lørdag: Frokost med 1 vand. 
Søndag: Banesandwich. 
Der tilbydes frugt og vand under runderne. 

Evt. morgenmad betales af spilleren og kan bestilles på tlf. 7511 
5700 tast 2 eller 75115755 i åbningstiden. 

Afbud: Afbud indtil 1. juli 2019 kl. 18.00 sker ved afmelding på Golfbox. 

Herefter kan afbud pga. sygdom mm. kun ske til turneringsleder 
Pernille Porsholdt Dam på tlf.: 2346 0011.  

Ved afbud efter den 1. juli 2019 kl. 18.00 vil hjemmeklubben blive 
opkrævet fuld turneringsfee. 

Udeblivelse: Udeblivelse uden grund vil blive indrapporteret til hjemmeklub og 
Dansk Golf Union. 

Rangliste: Turneringen er godkendt af DGU som juniorranglisteturnering.  

Hjemmeside: http://www.bggc.dk/turneringer/twcm/ 

Turneringsledelse: Breinholtgård Golf Klubs TWCM udvalg. 
 


