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GENERELLE REGLER OG 
RAMMEVILKÅR
Norgesmesterkskapet (NM) skal følge NIFs og An7doping Norges lover og 
regler. 
Konkurransen skal holdes i henhold 7l gjeldende PDGA-regler. 
Turneringsledelsen må være godt innforståG med reglene.  
NM skal fylle kravene som internasjonal PDGA-B-'er. 

Deltakere i NM må være norske spillere i henhold 7l disksportseksjonen i 
NAIF sine bestemmelser, samt være medlem av en klubb under NAIF og ha 
gyldig lisens. Alle som melder seg på NM må;  
• være medlem av en klubb 7lknyGet 7l NAIF og disksportseksjonen 
• ha løst spillerlisens senest én uke før turneringsstart.  

Kun spillere med gyldig klubbmedlemskap kan løse spillerlisens. Klubben er 
ansvarlig for at spillere som får 7lsendt lisens er gyldig medlem. Det er 
spillerens ansvar å sørge for å løse spillerlisens innen fristen. 
Utenlandske spillere (med utenlandsk menes en som ikke har fast bopel i 
Norge og ikke er medlem av en norsk klubb) kan 7ldeles plass fra wildcard-
kvoten og delta i enkelt-turneringer uten medlemskap i norsk klubb, og uten 
å løse lisens.
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KONKURRANSEFORMAT
Konkurransen skal spilles med 3 runder á 18 hull.  

NM skal spilles med formatet golfstart over 3 dager, henholdsvis fredag 7l 
søndag.  

• Det skal være maks fem (5) spillere i hver gruppe. 
• Arrangementet i sin helhet skal avsluGes senest 17:00 søndag.  
• Det skal være plass 7l minimum 120 spillere. 
Hvis ikke annet er annonsert spilles omspillet på hull 1-2-3-4..osv. 7l 
avgjørelse. 

Scoreføring skjer digitalt på Metrix og PDGA-scores, men arrangøren må ha 
fysiske scorekort i bakhånd i 7lfelle noen ikke har/vil føre på smarGelefon. 

Eventuelle avvik fra standardformat må det søkes om 4l gol6omiteen i 
god 4d i forkant av arrangementet. 



KRAV TIL BANEN

1. Det skal være tydelig merket på området at det spilles konkurranse på 

banen(e). Der man deler områder med andre brukere bør det informeres 
om arrangementet på forhånd og under arrangementet gjennom ulike 
informasjonskanaler (plakater, sosiale medier, lokal presse, kommunens 
neGsider osv). 

2. Banen(e) skal være godt vedlikeholdt og velstelt 7l arrangementet. 

3. Banen skal stå klar minimum 2 dager før turnering. Banen skal da 

være konkurranseklar 2 dager før turneringsstart (utkas^elter, OB, 
mandatory, dropzonee, teeskilt osv.) 

4. Det skal ikke avholdes andre turneringer på banene i denne perioden.
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5. Utkas^elt (tee) skal være i plan og stødige. Overflaten skal være av et fast 

materiale som er jevnt og ikke blir uforsvarlig glaG uanseG tørt eller våG vær. 
Størrelsen på tee skal være minimum 150cm x 250cm.  

6. Det skal ikke være objekter i umiddelbar nærhet av tee som hindrer 

utøvernes kastebevegelse eller et rimelig 7lløp. 

7. Ved alle utkas^elt skal det være et skilt som viser informasjon om det 

spesifikke hullet. Skiltet skal ha et oversiktskart med god grafikk som beskriver 
det spesifikke hullet. Det skal være tydelig merket med det nummer hullet har i 
konkurransen, hullets lengde, høydeforskjell, OB-linjer og andre regler for det 
spesifikke hullet. Skiltet skal være plassert godt synlig fra tee, men skal ikke være 
7l hinder for utøverne.

Endringer kan gjøres av sikkerhetshensyn underveis i konkurransen. Slike endringer må annonseres godt 9l alle deltakere så 9dlig som mulig. 

Ved alvorlige avvik vil turneringsstø9en avkortes, med opp 4l 50%, i henhold 4l avvikets alvorlighet. Avvikene kan meldes inn av alle spillere og 
turneringspersonell ved den aktuelle turneringen. Diskgol6omiteen vil behandle avviksmeldinger og utmåle eventuell avkortning.
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PÅMELDING
Påmeldingsavgiden for NM 2021 skal være 750 kroner for seniorklasser og 
350 kroner for juniorklasser. Denne avgiden skal betales ved påmelding.  
Om en spiller melder seg på uten å betale vil denne påmeldingen bli strøket 
uten forvarsel og spilleren må melde seg opp 7l turneringen på nyG.  
Ved avmelding 'dligere enn 3 uker før turneringsstart 7lbakebetales 
påmeldingen minus et gebyrer på 75 kr. Ved avmelding mindre enn 3 uker 
før turneringsstart 7lbakebetales 0 kr. Hvis en spiller ikke kan delta grunnet 
sykdom kreves det legeerklæring for å få 7lbakebetalt påmeldingsavgiden 
minus et gebyr på 75 kr. når avmelding skjer mindre enn 3 uker før 
turneringsstart. Påmeldingen skal åpnes minimum 3 måneder før 
turneringsstart. Tidspunktet for påmeldingsstart annonseres sammen med 
terminlisten.  

Påmeldingsstart skal varsles én (1) uke i forkant via arrangøren og 
disksportseksjonen i NAIF sine informasjonskanaler på neG.  

 EGer fase 1 frigjøres ledige plasser fra forhåndskvalifiserte spillere 7l den 
ordinære påmeldingsordningen.



Det må være minimum 10 spillere i en klasse for at klassen skal 
gjennomføres som offisiell NM-klasse. Følgende klasser skal 7lbys ved 
påmelding:  
Open – åpent for alle  
Dame – åpent for alle damer/jenter (dame junior kan melde seg på som 
junior og delta i dameklassen hvis det blir færre enn 4 damejuniorer)  
Junior – 7l og med det året man fyller 18 år  
Master – fra og med det året man fyller 40 år  
Grand master – fra og med året man fyller 50 år 

BarneidreGsbestemmelsene åpner for deltakelse i nasjonale konkurranser 
fra og med det året man fyller 11 år.  
Plassene i konkurransen skal være forbeholdt respek7ve klasser med 
følgende fordeling fram 7l og med én (1) uke eGer endt fasepåmelding:  
Open – 44 plasser 
Dame – 15 plasser 
Junior – 15 plasser  
Master – 15 plasser  
Grandmaster – 10 plasser 

Det kan seGes av opp7l 5 wildcardplasser. Arrangøren fordeler disse selv 
eGer eget ønske. 
De 16 beste i Open klasse fra NM 2020 har reG å melde seg på i fase 1. 
Spillere som kvalifiserer 7l å melde seg på seg på i en klasse, enten på 
bakgrunn av forhåndskvalifisering eller PDGA-ra7ng, kan ikke melde seg på i 
en annen klasse i en senere fase uten først å trekke den opprinnelige 
påmeldingen.
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PÅMELDING



PÅMELDINGSFASER
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1 2* 3

MPO 950 900 -

FPO 850 750 -

MP40 920 880 -

MP50 900 850 -

MJ18 920 800 -

Påmelding i faser basert på PDGA-ra9ng. 
*I fase 2 er det åpnet for venteliste.



PREMIERING
Disksportseksjonen oppfordrer 7l premier utover pengepremier 7l alle 
klasser.  

Premiepenger kan kun gis ut i pro-klassene;  
MPO, FPO, MP40 og MP50 og skal minimum følge 
 kravene saG av PDGA.  

Minimum 50% av påmeldingsavgidene skal betales ut i pro-klassene.  
Minimum topp 25% av spillerne i Open skal moGa pengepremier.  
Minimum 20% av spillerne i andre pro-klasser skal moGa pengepremier. 
Minimum topp 3 (tre) i alle klasser skal premieres.  

En oversikt over fordeling av pengepremier skal være 7lgjengelig minimum 
en (1) dag før turneringsstart. I de klassene der det ikke gis pengepremie, 
skal det oppgis ca. verdi på premier. Kun 1. plass skal avgjøres med omspill 
(sudden death). For andre plasseringer skal premier og poeng i NM deles, 
omspill kun om eventuelle trofeer. 

Det skal IKKE betales ut pengepremier i juniorklassen. 
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8.2019 PDGA  
Interna'onal Tour  
Event Standards

https://www.pdga.com/files/2019_pdga_international_program_guide_-_complete_revised_011519.pdf
https://www.pdga.com/files/2019_pdga_international_program_guide_-_complete_revised_011519.pdf
https://www.pdga.com/files/2019_pdga_international_program_guide_-_complete_revised_011519.pdf
https://www.pdga.com/files/2019_pdga_international_program_guide_-_complete_revised_011519.pdf
https://www.pdga.com/files/2019_pdga_international_program_guide_-_complete_revised_011519.pdf
https://www.pdga.com/files/2019_pdga_international_program_guide_-_complete_revised_011519.pdf


Resultatene skal rapporteres via den neGløsningen som er bestemt av 
disksportseksjonen i NAIF. Turneringssidene må sørge for enkel lenking 7l 
resultatene fra turneringens neGside. Endelige resultater skal publiseres 
senest to (2) 7mer eGer endt konkurranse. Det skal fylles ut en rapport 7l 
disksportseksjonen innen to (2) uker eGer endt arrangement. DeGe gjøres 
elektronisk og lenke 7l skjema er her: Rapport  

TurneringsstøGen er på 7 500 kr*.  
Denne utbetales eGer at rapporten er levert. 

*Ved alvorlige avvik knyFet 9l “krav 9l banen” vil turneringsstøFen avkortes, 
med opp 9l 50%, i henhold 9l avvikets alvorlighet. Avvikene kan meldes inn 
av alle spillere og turneringspersonell ved den aktuelle turneringen. 
DiskgolMomiteen vil behandle avviksmeldinger og utmåle eventuell 
avkortning.

RESULTATER & 
RAPPORTERING
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https://forms.gle/8MA7dD9UjsK15YvY9


Det skal finnes muligheter for å benyGe toaleG i umiddelbar nærhet av 
turneringsområdet.  
Grunnleggende førstehjelpsutstyr skal finnes på turneringsområdet.  
Det skal 7lbys matservering i umiddelbar nærhet av arrangementet.  
Det skal u^ormes en pressemelding om turneringen, som sendes 7l lokal og 
nasjonal presse, i for- og eGerkant av turneringen.

ANNET

Hensyn 7l miljø er vik7g og spesielt håndtering av søppel i forbindelse med 
våre arrangementer er et område som krever oppmerksomhet i idreGen vår. 
Som arrangør må man legge 7l reGe for kildesortering og rik7g håndtering 
av søppel. Man bør også oppfordre leverandører 7l turneringer å levere i 
miljøvennlig emballasje. Annet 

MILJØ
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