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Retningslinjer for afholdelse af DFSU - Dansk Amatør Mesterskaber i disc golf ”AM DM”

Formater og Rammer

Turneringen er åben for alle danske statsborgere, samt udlændinge bosat i Danmark med medlemskab af en
klub der er medlem af DFSU (fra 1/1-2022). En udlænding regnes for værende bosat i Danmark når
personen har haft fast bopæl i Danmark i minimum 1 år.

Aktivt PDGA-medlemskab er påkrævet.

Man skal være registreret som AM i PDGA og være medlem af en disc golf klub der er medlem af DFSU for
at kunne deltage. Dette gælder både på registreringstidspunktet samt starten af turneringen.

Nedenstående rækker er mulige at deltage i – Det er dog op til turnerings arrangøren at bestemme, hvilke
rækker der udbydes til det pågældende Dansk Amatør Mesterskaber

Der skal være minimum 4 deltagere tilmeldt for at en række oprettes officielt. Såfremt en række ikke bliver
oprettet bliver spillerne automatisk rykket op til næste række.

Kvalifikationskrav for (2022)

Division Køn Tee Kvalifikationskrav
MA1 Mixed Lang Alle
MA2 Mixed Kort Alle under 935 i rating
MA3 Mixed Kort Alle  under 900 i rating
MA40 Mixed Kort Alle der fylder 40 eller mere i indeværende år
MA50 Mixed Kort Alle der fylder 50 eller mere i indeværende år
MA60 Mixed Kort Alle der fylder 60 eller mere i indeværende år
FA1 Kvinder Kort Alle Kvinder
(FA2) Kvinder Kort Alle Kvinder under 825 i rating
FA40 Kvinder Kort Kvinder der fylder 40 eller mere i indeværende år
FA50 Kvinder Kort Kvinder der fylder 50 eller mere i indeværende år
(FA60) Kvinder Kort Kvinder der fylder 60 eller mere i indeværende år
MJ18 Mixed Kort Alle der højest fylder 18 i indeværende år
(MJ15) Mixed Kort Alle der højest fylder 15 i indeværende år
FJ18 Kvinder Kort Kvinder der højest fylder 18 i indeværende år
(FJ15) Kvinder Kort Kvinder der højest fylder 15 i indeværende år

Tilmelding

Tilmeldingen åbnes først for de bedste spillere ud fra PDGA-rating, derefter for lavere ratede spillere.

Nedenstående PDGA-rating er gældende for tilmelding i de forskellige stages.

Stage 1 og 2 kan blive justeret frem til 1. februar det pågældende år.



Kategori/Stage Stage 1 Stage 2 Stage 3
MA1 920 900 -
MA2 900 850 -
MA3 850 -
MA40 890 850 -
MA50 850 - -
MA60 800 - -
FA1 750 - -
FA2 750 -
FA40 750 - -
FA50 700 - -
MJ18 -
MJ15 -
FJ18 -
FJ15 -

Tilmelding til en given division er bindende inden for den stage man er tilmeldt. Såfremt man ønsker at
skifte division ved åbning af næste stage bedes man slette tilmelding og registrere sig igen i den korrekte
division.

Såfremt der ikke er modtaget betaling for registreringer, når den pågældende stage udløber, slettes
registreringen automatisk.

Afbud skal meldes direkte til turnerings arrangøren snarest muligt. Der henvises til “Competition Manual”
sektion 1.03 omkring hvorvidt en spiller kan få sit tilmeldingsgebyr tilbage eller ej.

Antal pladser afgøres af afholdelsesform, men der vil være minimum 90 pladser og alle deltagere skal
mindst spille 3 runder.

Der er mindst 10 wildcards til turneringen, der sigtes uddelt senest en måned før turneringen, såfremt der
måtte være venteliste. Wildcards uddeles af DFSU i samarbejde med turnerings arrangøren.

Turneringsgebyr

Turneringsgebyret er minimum 300 kr. og 200 kr. for junior rækkerne – dette fastsættes endeligt af den
arrangør der afholder DM (se PDGA prisguide for inspiration).

30% af turneringsgebyrerne går til klubben/arrangøren til afholdelse af turneringen mm. (dog minimum
2000 kr.).



50% af de samlede turneringsgebyrer går til spiller pakker. Såfremt der findes merchandise sponsorater kan
disse tælle med i den samlede præmiepulje. Alle præmierne skal bestå af gavekort/sponsorpræmier, idet
AM-spillere ikke må modtage kontanter.

20% af den samlede turneringsgebyrer går til præmier i de oprettede rækker. Dette skal være merchandise.

Det forventes at der som minimum er en spillerpakke til hver spiller til en værdi af minimum 80% af hele
tilmeldingsgebyret, uagtet at 30% går til arrangøren.

Der uddeles kun vandrepokal til MA1 og FA1 – gravering af vandrepokal afholder DFSU udgiften til.

Der vil som minimum være trofæ til evigt eje til alle vinderne i de oprettede rækker.

Regler

Der må under ingen omstændigheder indtages alkohol eller euforiserende stoffer før, under og mellem
runderne (ved mere end én runde per dag). Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning uden refusion af
deltagergebyr.

Rygning (herunder også e-cigaretter) under runderne skal begrænses til et minimum, og bør udelukkende
finde sted når der er ophold i spillet og under behørig hensyntagen til øvrige deltagere. Der kan være lokale
regler på banerne, som forbyder rygning og lign. Disse skal naturligvis efterkommes.

Dansk Amatørmesterskaber sanktioneres som PDGA International Tour Event B-tier. Der spilles i alt
minimum 3 runder for samtlige deltagere. - Hver runde skal være mellem 18 - 27 huller (max 18 huller pr
runde ved mere end 1 runde per dag).

Gruppeinddeling foregår efter PDGAs retningslinjer angivet i International Program Guide.

Registrering foregår gennem Discgolfmetrix. DFSU afholder udgifterne til anvendelse af premium-udgave af
metrix samt sanktionering af turneringen i forhold til PDGA.

Præmiefordeling

I Junior (MJ18/FJ18/MJ15/FJ15) må præmierne gerne fordeles på flere spillere, end angivet i tabellen.

Sponseret merchandise kan anvendes til præmier samt CTP, HiO-præmier eller andet.

Der henvises til payout-sektionen i Tournament Manager for fordeling af præmier. Der anbefales
udbetalingsdybde på 30%, men denne må også gerne være dybere.

Antal pladser der modtager præmier i hver række skal annonceres af turnerings arrangøren senest før sidste
runde af turneringen.

– Evt. yderligere sponsorpræmier i form af merchandise tæller med i regnskabet i præmierne (i forhold til
PDGA-event rapporten), og anses som ekstra præmier. De kan f. eks. gives som Hole-In-One eller
Closest-To-Pin præmier, eller fordeles som turnerings arrangøren ønsker.

Faciliteter



Turneringsarrangøren bør stille område til brug til driving range samt putt-træning.

Der skal være toiletter på området samt adgang til drikkevand.

Administration

Før turneringen har turnerings arrangøren flg. opgaver:

1. Sikre at TD’s PDGA-medlemskab er betalt og gyldigt – der kræves PDGA-medlemskab af turneringslederen
(TD) på PDGA International Tour Event turneringer

2. Sikre at TD har bestået PDGA Official Exam (DFSU refunderer udgiften).

3. Koordinere med den ansvarlige for DiscgolfMetrix hos DFSU i god tid inden registrering/tilmelding starter,
og oplyse informationer om antal deltagere, registreringsperiode, evt. tilkøb som frokost, overnatning og
lign.

Efter turneringen har turnerings arrangøren flg. opgaver:

1. Benyttes Discgolfmetrix kan turnerings arrangøren selv indtaste scores i metrix, hvor stilling og grupper
automatisk oprettes – upload resultater og payouts til PDGA.

2. Udfylde nøjagtig TD-rapport der også angiver finanser (online Tournament Manager)

Ifm. turneringen tager DFSU sig af flg. opgaver:

1. Indhente bud på afholdelse af Dansk Amatørmesterskaber. Der skal laves en tjekliste, som budgivere skal
udfylde (bane, antal dage, antal huller, prioriteringsliste fra DFSU, mm.)

2. At sanktionere turneringen som PDGA International Tour Event turneringer B-tier

3. Assistere turnerings arrangøren i evt. ansøgning af waivers omkring eventuelt fravigelser af de normale
PDGA-regler (bl.a. ved ø-huller og dropzoner ved OB/langt fra mandatories).

4. Assistere turnerings arrangøren i opsætning af DiscgolfMetrix

5. Samme aften som turneringen slutter at sikre at TD har uploadet resultater på PDGA’s website (eller
assistere med dette), så der kan linkes fra www.ddgu.dk til de officielle resultater.


