Regler til Krolf-turnering
Holdturnering
Der spilles i puljer med 3 til 5 klubber i hver pulje der inddeles så geografisk som muligt.
Antal klubber bestemmes afhængig af, hvor mange hold klubberne tilmelder.
Det bør være et krav, at alle huller etableres på græs, og nummerskiltet ved hul skal være synligt.
Alle klubber kan tilmelde det antal hold de har behov for. ( 1 hold = 4 spillere ) + evt. 1 dommer, men klubber med flere hold, må
acceptere, at holdene kan fordeles i forskellige puljer.
Der spilles ikke turneringskampe i juli måned.
Alle hold i puljen spiller samme dag og samme sted. Der spilles 1 runde i hver klub. (2 x 12 huller på samme bane).
Såfremt der er behov for at flytte en kamp, skal det ske inden for samme uge som den oprindelige spilledag er bestemt og
ALLE klubber skal være enige.
Resultaterne udregnes således:
1. pladsen = holdet med laveste score

20 point

2. pladsen

18 point

3. pladsen
4. pladsen

16 point

5.

pladsen

12 point

6. pladsen
7. pladsen

10 point

8. pladsen
9. pladsen

6 point

10. pladsen

2 point

14 point

8 point

4 point

Ved samme scoreresultat deles pointene mellem holdene. (eks. Nr 2 og 3 har lige mange scorer = 18 0g 16 point = 34 = 17 til hvert
hold.
Når alle spilledage er færdigspillet – regnes alle holdenes resultater sammen, og de 2-3 bedste hold i hver pulje går videre til finalen.
Ved pointlighed når alle kampe er spillet er det holdet med færrest antal slag der får den bedste placering.
For at en spillers scorer kan tælle til finalen, skal spilleren have deltaget i mindst 3 af regionens turneringsafdelinger i samme pulje.
Dette er gældende i både individuel og holdkonkurrencen.
I turnerings- finalen sker kvalifikationen til DM.
Alle klubber modtager en holdtilmelding pr. hold i god tid før kampdag, som skal udfyldes og returneres til Inge Stegmann, hvorefter
krolfudvalget medbringer scoresedler/holdopstillinger. (der bestræbes på at finde et neutralt område)
Alle spilleres individuelle resultater regnes også sammen.
Her går de 6 bedste damer og 6 bedste herrer fra hver pulje videre til finalen.
Kvalifikation til DM i krolf:
Hold:
Hvor mange hold hver region kan deltage med til DM er bestemt af en fordelingsnøgle, som er bestemt på landsplan. Der kan Max
kvalificeres med 5. hold. Eks. 48 hold eller mere der er tilmeldt turneringen, kan deltage med 5 hold.
Individuel:
Der kvalificeres fra hver region 6 damer og 6 herrer.
I region Sjælland findes de 4 damer og de 4 herrer – med laveste antal slag ved turneringsfinalen.
Ved regionsmesterskabet findes de 2 bedste damer og de 2 bedste herrer med færrest antal slag.
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