NFB Disc Golf Tour
Beknopte Handleiding competitie dag.

Tijdstip
6 maanden
6 maanden
3 maanden
2 maand
1 maand

Wat
Voorbereiding
Locatie kiezen
Parcours ontwerpen.
Toestemming vragen voor de gekozen locatie
Toernooi aankondigen, locatie bekend maken, route beschrijving
publiceren.
Overleg met WPP over het inlichten van de lokale en landelijke media.

2 weken

Materiaal voor organisatie meenemen of over laten komen van de
voorafgaande toernooidag.
Gereed maken plattegrond en scorekaarten

1 week

Nalopen van het beoogde terrein met het oog op eventuele veranderingen.

Bijzonderheden

Bij gemeente of eigenaar van het beoogde terrein
Via website
In de regel neemt de WPP contact op met TD over
bijzonderheden. WPP handelt verder alles af.

Plattegrond en scorekaarten in ieder geval
voldoende voor 12 groepjes. Plattegronden
eventueel een aantal extra voor individuele spelers
of een vergroot exemplaar om op te hangen.
Plattegrond dient te bevatten:
Locatie Tee’s en baskets + nummering holes.
OB gebieden moeten zijn ingetekend.
Mandatories moeten zijn aangegeven
Speciale regels, zoals bijvoorbeeld bij eiland holes
en mandatories moeten zijn beschreven.
Boomkap, boomgroei, overstromingen,

drooglegging, enz

Toernooidag
Neerzetten scorebord zodat arriverende spelers zichzelf kunnen aanmelden
Uitzetten parcours

09:15
09:15 –
09:29

Ontvangen spelers,
socialiseren,
plattegronden uitdelen,
Nieuwe spelers wegwijs maken.
Inschrijving sluiten.
Groepjes indelen en noteren op de scorekaarten in samenwerking met
WDG

09:30

Playersmeeting

09:45

Startsignaal geven

Spelers hangen zelf hun kaartje op.
Nieuwe spelers gebruiken een blanco kaartje.
Oranje Teemarkers met nummering per hole.
Aanwezige pole holes neerzetten en overige plekken
markeren met rood-wit tape of touw.

Laatkomers krijgen 1 stafworp.
Hoogste 12 in de stand van dat moment zijn
groepsleiders. De overigen worden door loting
toegevoegd.
Aangeven op de scorekaart welke groepjes een pole
hole mee moeten nemen en plaatsen.
WDG controleert NFB-lidmaatschap en divisie..
Welkomstwoordje,
Aankondigen relevante sprekers, indien van
toepassing,
Bijzonderheden over het parcours,
Alle OB zones melden,
Lokale regels melden, indien van toepassing,
Aanvangstijd 1e ronde,
Duur van de pauze NA 1e ronde bekendmaken,
Daarna:
Groepsindeling bekend maken,
Uitdelen scorekaarten en plankjes.
Eerste signaal voor 2 minuten aankondiging, daarna
beginsignaal.

Na 1e ronde
Begin 2e
ronde

Na 3e ronde

Scorekaarten in ontvangst nemen en noteren op het bord.
Nieuwe groepsindeling noteren op scorekaarten.
Playersmeeting

In samenwerking met WDG.
In samenwerking met WDG.
Aankondigen starttijd,
Eventuele wijzigingen in het parcours doorgeven,
Spelers verzoeken na afloop alle materialen mee terug te brengen.
Indien mogelijk aanwijzen wie wat mee neemt.
In het geval van lege holes groepjes vragen ook dat materiaal mee
terug te nemen
Scorekaarten in ontvangst nemen en scores noteren op het bord.
In samenwerking met WDG.
Socres doorgeven aan degene die het algemene klassement bijhoudt.
Materiaal controleren en doorgeven aan TD van volgende competitiedag.
WDG neemt uitslagen mee.

Na zorg
1 dag

1 week

Uitslagen naar beheerder website www.frisbeesport.l sturen indien WDG
leden niet op speeldag aanwezig waren.
Verslag en uitslagen aan media sturen indien die toezegging is gedaan
vooraf.
Eventueel een verslag voor de website maken
Onkosten declareren via penningmeester NFB of WDG

Bijlagen:
Voorbeeldbrief verzoek tot toestemming gebruik park.
Voorbeeld scorekaart.

Staatbosbeheer
t.a.v. de heer F. Erinkveld
Dorpsweg 4
Schoonhoven

Zuid-Scharwoude, 20 juli 2005
Geachte heer Erinkveld,
Bij dezen wil ik U verzoeken de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) net als de afgelopen jaren toestemming te verlenen tot het
gebruik van de speelkuil aan de Schoorlsezeeweg voor het houden van één van haar disc-golf dagen.
Elke winter organiseert de werkgroep disc-golf van de NFB een negental competitie dagen. Het betreft hier een landelijke
competitie. De competitiedagen worden gespeeld in parken door het hele land en in een aantal gevallen op een vast parcours.
Discgolf is een sportvariant van het frisbeeën en is qua spelsoort verwant met golf. In kleine groepjes van 3 á 4 zullen de spelers
het uitgezette parcours aflopen. Het doel is in zo min mogelijk worpen het parcours te volbrengen.
De rust binnen het speelgebied wordt door de spelers zeer gerespecteerd en gewaardeerd. Het officiële disc-golf reglement
verbiedt het de spelers ten strengste iets aan het terrein te veranderen. Spelers dragen zelf zorg voor een ordelijk verloop van het
spel. Waarbij het hun taak is wandelaars en andere passanten voorrang te verlenen.
Datum
Tijd
Aantal deelnemers
Beoogd terrein

: zaterdag 10 september 2005.
: 10.00 uur tot 16.00 uur.
: 25 - 35 (schatting)
: Speelkuil aan de rechterzijde van de Schoorlsezeeweg richting de Berenkuil.

Met vriendelijke groet,
Namens de NFB,
Naam en adresgegevens TD

Bondsbureau Nederlandse Frisbee Bond
Postadres: Postbus 2136, 3700 CC Zeist
Bezoekadres: Woudenbergseweg 56-58 te Zeist
Telefoon: 0343-499699

Bijlage: Infosheet mbt Disc Golf.

DISC GOLF TOUR '04/'05
Scorecard voor Rijswijk

het Elzenburgerbos

4 december 2004

HOLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOT

PAR

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

38
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