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Generelt
Stævnereglementet er en udvidelse af spillereglerne og omhandler hvordan man afvikler stævner.

Stævner
§1 Huller

Hos DKU er det lovligt at have huller der ikke nødvendigvis er runde, og hullerne må være så store
som man lyster.

§2 Samaritter
Ved stævner arrangeret af DKU eller DKU klubber med mere end 120 spillere, SKAL der være
samaritter til stede.

Turneringsformer

§3 Slagspil – samme baner
Hvis alle spillere spiller samme antal runder på de samme baner, tælles slagene fra runderne sammen.
Vinder er spilleren med færrest slag.
I tilfælde af flere står lige, er det bedste, næstbedste, 3. bedste osv. runder der afgør sagen.

§4 Slagspil – forskellige baner
Hvis spillerne har spillet på forskellige baner, regnes banernes gennemsnit ud, og spillernes runder
regnes derefter ud i forhold til dette gennemsnit. Negative tal er dermed bedst og spilleren med laveste
gennemsnit er vinder.
I tilfælde af flere står lige, er det bedste, næstbedste, 3. bedste osv. gennemsnit der afgør sagen.

Eks.: Banens gennemsnit er 33,3 og spiller 1 gik på 30 slag, hvilket giver -3,33. En anden spiller gik
på 34 slag, hvilket giver +0,7.
En anden banes gennemsnit er 32,8 og en spiller gik på 30 slag, hvilket giver -2,8. En anden spiller gik
på 34 slag, hvilket giver +1,2.

§5 Kampspil point
Kampspil spilles i grupper á 3-6 spillere og man får point alt efter placering.

1. plads = 20 point
2. plads = 16 point
3. plads = 12 point
4. plads = 8 point
5. plads = 4 point
6. plads = 0 point

Hvis 2 eller flere spillere står lige, deler de pointene.

Eks.: 2 spillere står lige på 2. pladsen, hvilket betyder de deler pointene for 2. og 3. pladsen, som
dermed er 14 point til hver.
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§6 Semifinaler og finaler
Semifinaler og finaler spilles med rullende start, hvilket vil sige, at det ikke er samme spiller der starter
ved hvert hul.

Adgangen til semifinalerne kan være enten kampspil point eller slagspil, men dette og antal spillere der
går videre, samt eventuel opsplitning, skal være oplyst på forhånd.

Det er lovligt at opsplitte i køn i semifinale og finale. Det være sig M/K eller for pars vedkommende
MM, KK eller MK.
Hvis det indledende spil har været fælles og tæller med (f. eks. slagspil), så får man point til
verdensranglisten for alle deltagere og den samlede placering.
Det opsplittede kampspil tæller dermed kun for antal mænd og de mandlige spilleres placering inden
for M kategorien, og det samme for kvinder i K kategorien.

I finalen spilles omkamp om hver placering.
I  semifinaler  spilles  der  kun  omkamp om 1.  pladsen.  De  sekundære  placeringer  får  tildelt  en  samlet
placering i forhold til deres placering i semifinalen.
Hvis der er 6 semifinaler og dermed 6 spillere i finalen, får nr. 2 i semifinalen samlet placering 7,
derefter 13, 19, 25 og 31 til de efterfølgende placeringer. Er der 2 der deler en placering, får de begge
samme samlede placering og den efterfølgende udgår. Altså 2 nr. 3 får tildelt samlet nr. 13 og samlet
nr. 19 udgår i denne pulje.

§7 Protester
Er der protester, så klar det her og nu med det samme!! (Protester afgøres straks – dommeren er
øverste myndighed og har den endelige afgørelse).

For par

§8 2 spillere om 1 kugle
Her er der 2 spillere om 1 kugle og spillerne skiftes til slå til kuglen.
I indledende runder kan det være samme spiller der starter på alle 12 huller, men det skal udjævnes ved
at den anden spiller starter på alle 12 huller i en anden runde.

I semifinale og finale skiftes start spiller når man er nået halvvejs.

§9 2 spillere om 2 kugler
Her har spillerne hver sin kugle, og det er spillernes samlede antal slag der tæller, som om der kun var
1 spiller.

Ranglister

§10 Ranglister
World Cuppen
World Cuppen består af spillere der har scoret point i indeværende sæson.

Verdensranglisten
Verdensranglisten består af spillere der har scoret point i indeværende sæson plus de 2 foregående
sæsoner.
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Indeværende sæsons point ganges med 3, point fra året før med ganges med 2 og 2 år gamle resultater
lægges bare til.

§11 pointgivende stævner
For at et stævne kan give point til ranglisterne, skal stævnet som minimum have offentlig adgang. Det
kan dog have en antalsbegrænsning.
Det skal offentliggøres på DKU’s hjemmesider.
Turneringsformen skal godkendes af DKU.
Desuden skal data fra stævnet godkendes af DKU og leveres i et af DKU defineret format.

§12 Hvem?
Alle der deltager i et pointgivende stævne kan få point til ranglisterne, uanset om man er medlem af
DKU eller ej.
Bliver man noteret for 2 runder med 99 slag diskvalificeres man fra stævnet. 1 runde med 99 slag
accepteres.

§13 Beregning af point
Det antal point spillerne får beregnes ud fra spillerens placering af et tal der består af et grundtal plus
antal spillere.

Grundtal
Grundtallet er et tal der tildeles et stævne i forhold til stævnets titel således:
Mesterskaber (højest 1 gang årligt)
VM = 100 point (verdensmesterskab).
EM = 90 point (europamesterskab).
NM = 80 point (nordisk mesterskab).
DM = 70 point (nationalt mesterskab).
LM = 60 point (landsdelsmesterskab).
Åbne stævner
VS = 50 point (åbent for verden).
ES = 40 point (åbent for Europa).
NS = 30 point (åbent for Norden).
DS = 20 point (åbent for DK).
LS = 10 point (åbent for landsdel).
S = 0 point (åbent for begrænset område).

Formlen
Point = ((grundtallet + deltagere) / deltagere) * (deltagere – placering + 1)

Hvis det er for par halveres grundtallet og ”deltagere” er antal deltagende par.

Rød tekst betyder at det er tilføjet eller ændret med virkning fra 2018.


