
Krolf - Turnerings/stævne regler 2021 23. marts 2021

Forudsætning for turnerings deltagelse
Klubberne skal være medlem af DAI.

Spilleregler for Krolf
Der SKAL spilles efter DAI's Krolf regler af 26 oktober 2019.
Værtsklubberne kan lave kugle/køllekontrol ved stævnerne

Deltagerantal pr stævne
Maximum ved brug af  Ottos 2 x 18 spilleres program er 72.
Men vi afviser af princip ingen spillertilmeldinger.
Værtsklubben er ansvarlig for omgående at reagere hvis antallet overstiger 72.
Løsninger i samarbejde med gæsteklubberne kan f.eks. være :

at håndtere ekstra spillere på håndskrevne slagsedler og efterfølgende lægge dem ind på 
resultatlisten
at spille på flere baner
at nogle spillere eller klubber frivilligt flytter til andet stævne

Deltager tilmelding til stævne 
Senest ugedagen før stævnet. Brug Otto Hansens tilmeldings formular.
På DAI hjemmesiden kan man under "Klubber" finde mailadresser.

Omspilsregler
Evt. omspil skal ske over 3 huller. Om nødvendigt herefter 1 hul ad gangen til der er en afgørelse.
Ved omspil for hold udpeger klubben hvilken spiller som skal spille omspillet
Ved turneringsstævner spilles omspil kun for at afgøre præmie fordeling.
Ved Reg. Mesterskabet spilles altid omspil for at afgøre 1,2 og 3 pladsen

Deltagergebyr pr stævne
50 kr pr spiller som betales samlet klubvis.
Gæste klubbens samlede betaling skal ske på Mobile pay eller bank overførsel samtidig med tilmeldingen.
Af de 50 kroner skal dækkes gebyret på 15 kr  pr deltager til DAI, samt vin præmer og kaffe/kage.
Evt. overskud tilfalder værtsklubben.
Værtsklubben indbetaler efter stævnet de 15 kr pr deltager til DAI ( d.v.s. til vor egen Krolf "kasse )
 ( Regionen udsender faktura til værtsklubben )

Bespisning
Medbragt mad kan spises i pauserne.
Der opfordres til at spillerne køber deres drikkevarer hos værtsklubben.
Der er dog hos nogle klubber den begrænsning at salg af drikkevarer er forbeholdt
et cafeteria. Så der må man acceptere at skulle betale noget mere for sine drikkevarer.
Alle steder kan man dog medbringe egen vandflaske på banerne.



Stævne program
Otto Hansens stævne programmer for 3x12 eller 2x18 huller skal anvendes

Sammensætning af klubhold
Alle klubbers "Hold 1" ved hvert stævne SKAL bestå af de 4 spillere ( blandt de tilmeldte ) med det 
til enhver tid  bedste ( d.v.s laveste ) gennemsnit på ranglisten. 
Ved turneringens første runde anvendes ranglisten fra året før.
Klubbernes hold 2, 3 osv kan, men behøver fortsat ikke, at blive sammensat efter ranglisten.

Rangliste
Ranglisten baseres på spillernes gennemsnitlige antal slag pr stævne, 
omregnet til point med denne formel :

Antal slag divideret med Stævne gennemsnit = Point
Ranglisten føres for Mænd, Kvinder og Hold
( Hold på ranglisten forstås som klubbernes til enhver tid 4 højest rangerede spillere.)
På ranglisten står kun spillere som kan nå at spille min. 4 ud af de 8 stævner.
Evt. dispensation fra denne regel i tilfælde af f.eks sygdom, kan kun 
ske ved ansøgning til Krolf udvalget.
Hvis en enkelt spiller er forhindret i at spille til et stævne, kan han/hun i den pågældende
spillerunde evt. tilmelde sig et andet stævne i samme uge.
Dog kun hvis værtsklubben accepterer dette.
Skulle en spiller mangle deltagelse i 1 stævne for at nå de kvalificerende antal stævner, så kan han/hun søge 
krolf udvalget om dispensation, således at han/hun i samme turn. runde undtagelsesvis kan deltage i 
2 forskellige stævner.
Krolfudvalget tager i hvert enkelt tilfælde stilling til om dispensationen kan gives.
Ranglisten offentliggøres efter hver turneringsrunde på DAIs hjemmeside.
Ranglisten føres af Per Kyhn med Otto Hansen som kontrollant.

Baneudformning
Værtsklubben udformer banen til stævnet.
Hvis værtsklubben har flere forskellige baner til rådighed, ( evt. på forskellige adresser ) kan klubben selv vælge 
hvor et givent stævne skal afholdes.
Ved deltager antal =< 48 spilles normalt 3x12 huller
Ved deltager antal   > 48 spilles normalt 2x18 huller
Det henstilles til at man undgår huller som giver uforholdsmæsigt mange 10'ere.
Det skal tilstræbes at "alt er bane" så man undgår for mange tvivlstilfælde om en kugle er ude eller inde
Værtsklubben er ansvarlig for at definere bane afgrænsningen. Evt. ved brug af snore eller kridtstreg.
Værtsklubben laver banegennemgang inden stævnet starter. Så baneafgrænsninger er klart defineret.

Stævne resultater
Stævneresultater skal ( om muligt samme dag ), sendes pr mail til 
klubberne som deltog i stævnet samt til Flemming Birkemosegård, Otto Hansen og Per Kyhn.
Offentliggørelse af stævne resultaterne sker indenfor få dage på 
DAI Hovedstadens hjemmeside

Gæstespillere
F.eks. fra evt nye klubber/spillere  som endnu ikke er medlem af DAI.
Vi vil gerne gøre reklame for Krolf ved at lade gæstespillere deltage i et stævne.
Men de vil komme til at deltage udenfor konkurrencen og det skal ske efter nærmere aftale 
med Flemming og den pågældende værtsklub



Præmier
Der gives vinpræmier til:
Nr. 1,2 og 3 hos h.h.v. mænd og kvinder
Nr. 1 hos holdene.
D.v.s. i alt 10 flasker pr stævne. Hvid eller rød efter eget valg.
Ved lavt deltagerantal  kan det blive svært at få råd til 10 flasker. 
Så ved deltagerantal mindre end ca 30 kan værtsklubben undlade at give præmier til det vindende hold.
Dette skal meddeles til deltagerne inden stævnet påbegyndes.

Protestudvalg
Består af Hans Rasmussen, Otto Hansen og Carsten Jansson ( nyt protestudvalg vælges på Idrætsmøde 2021 )

Kvalifikation til RM og DM
Se særskilt dokument "Kvalifikationsregler 2021"

Regions mesterskab
Alle deltagere til Regions mesterskabet SKAL ved tilmeldingen sige ja eller nej til evt. DM kvalifikation.
Er svaret Nej - er det bindende, men vi er selvfølgelig klar over at hvis nogen har sagt JA, men siden har 
ændret mening, så kan og vil vi ikke tvinge nogen til stille op til DM.
Denne procedure skulle gerne sikre at vi allerede ved afslutningen af RM har navne klar på alle
vores DM deltagere.

DM deltagelse
DM deltagere ydes et tilskud på 300 kr. Krolf udvalget kan om nødvendigt 
reducere beløbet hvis vores budget ikke "holder"
Deltager man på både indiv. og hold over 2 dage modtager man så 600,-
Transport, overnatning og fortæring sker på spillernes eget ansvar og risiko.
Per Kyhn og Flemming håndterer alt vedr. vor DM tilmelding, herunder beslutter svarfrister.


