Wedstrijdreglement Golfclub Welschap
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1. Algemeen
De wedstrijden zullen worden gespeeld in overeenstemming met de Rules of Golf, zoals vastgesteld
door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews (R&A), en de Plaatselijke Regels van Golfclub
Welschap. De permanente Plaatselijke Regels zijn vermeld op de scorekaart, in de shop en op het
bord van de Regel- en Handicapcommissie naast de wedstrijdkamer. Mocht er een verschil zijn
tussen deze drie publicaties, dan is de versie bij de wedstrijdkamer leidend.
De Tijdelijke Plaatselijke Regels zijn vermeld in de shop en op het bord van de Regel- en
Handicapcommissie naast de wedstrijdkamer.
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Elke wedstrijddeelnemer wordt geacht kennis te hebben van de golfregels en zich vóór een
wedstrijd op de hoogte te hebben gesteld van de Plaatselijke Regels. Ook wordt de deelnemer
geacht te handelen volgens voornoemde regels.
Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden die worden georganiseerd door of namens de
vereniging. Onder meer door de volgende commissies:
- Wedstrijdcommissie
- Jeugdcommissie
- Seniorencommissie
- Ladiescommissie
- Evenementencommissie
Naast de in dit wedstrijdreglement opgenomen regels kunnen commissies per wedstrijd aanvullende
regels hanteren. Bij de wedstrijdinformatie van de betreffende commissie op de clubsite en/of in EGolf4U wordt aangegeven of en zo ja welke aanvullende regels van toepassing zullen zijn.
Als in dit wedstrijdreglement gesproken wordt over een “speler”, worden hiermee zowel dames als
heren bedoeld.
2. Organisatie en Uitvoering
De organisatie, uitvoering en begeleiding van officiële clubwedstrijden, opgenomen in het
wedstrijdprogramma, is door het bestuur opgedragen aan hierboven genoemde commissies. Het
bestuur kan tevens een speciale commissie in het leven roepen voor een specifieke wedstrijd.
De wedstrijdleiding van de clubwedstrijden berust bij leden van deze commissies. De
wedstrijdleiding heeft daarbij de bevoegdheid maatregelen te treffen om een optimaal verloop van
de wedstrijd te bevorderen. De wedstrijdleiding handelt ook eventuele onregelmatigheden af die
van invloed zijn op de wedstrijduitslag en handicapregistratie.
Aanwijzingen van de dienstdoende marshal dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
3. Deelname
Aan verenigingswedstrijden mogen (behoudens uitzonderingen) alleen verenigingsleden met een
volledig lidmaatschap deelnemen. Voor proefleden en invités bestaat de mogelijkheid om buiten
mededinging deel te nemen. Voor “Open” wedstrijden geldt de beperking voor proefleden en invités
niet.
De handicapeisen zijn als volgt:
1. In de wedstrijden georganiseerd door de wedstrijdcommissie ligt de nadruk op het
competitieve element van de golfsport. Voor deelname is een EGA-handicap vereist. De
wedstrijdcommissie bepaalt per wedstrijd voor welke handicapcategorie een wedstrijd wordt
opengesteld. Indien een speler een handicap heeft die hoger is dan 36 en de wedstrijd is
opengesteld voor spelers met een handicap tot 54, dan zal voor de betreffende speler voor het
bepalen van het wedstrijdresultaat uitgegaan worden van handicap 36, maar zal voor de
handicapregistratie wel de werkelijke handicap tellen.
In wedstrijden georganiseerd door de wedstrijdcommissie spelen dames van de rode tee’s en
heren van de gele. Jaarlijks kan een beperkt aantal wedstrijden worden georganiseerd, waarbij
gekozen kan worden om van rode of gele tee’s te spelen. Deze keuzemogelijkheid wordt in het
gebruikte automatiseringssysteem E-Golf4U kenbaar gemaakt.
2. De wedstrijden georganiseerd door de ladiescommissie en de seniorencommissie hebben naast
een sportief, ook een sociaal karakter. Voor deelname is een EGA-handicap van maximaal 54
vereist. Indien een speler een handicap heeft die hoger is dan 36, dan zal voor de betreffende
speler voor het bepalen van het wedstrijdresultaat uitgegaan worden van handicap 36, maar zal
voor de handicapregistratie wel de werkelijke handicap tellen.
3. De wedstrijden georganiseerd door de evenementencommissie hebben hoofdzakelijk een
sociaal karakter. Hieraan kunnen in principe alle leden met minimaal baanpermissie meedoen,
mits zij ook daadwerkelijk het theorie examen succesvol gedaan hebben. Leden zonder EGAWedstrijdreglement Golfclub Welschap versie 2017
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handicap of met een handicap van 36 tot 54 spelen van handicap 36.
Uitzondering:
3.1. Het Welschap Greensome kampioenschap. Voor deelname in categorie A is een EGAhandicap vereist.
3.2. Ook voor de Ringenbeker is een EGA-handicap vereist. Spelers en speelsters zonder EGAhandicap kunnen buiten mededinging meedoen, mits er, nadat deelnemers met een EGAhandicap zijn ingedeeld, nog voldoende plaats is.
4. De jeugdcommissie organiseert een aantal malen per jaar wedstrijden voor jeugdspelers die in
het bezit zijn van een EGA-handicap. Daarnaast worden er regelmatig “Pinky” wedstrijden
georganiseerd voor jeugdleden met baanpermissie.
Naschrift: deze tekst over Jeugd past wellicht beter op de clubsite. Hij bevat niet zoveel
“reglementairs.”
4. Inschrijven
Inschrijving dient te geschieden via het op de clubsite aangegeven systeem De wedstrijdleiding
vermeldt welke wedstrijd en spelvorm het betreft, of het een qualifying wedstrijd zal zijn, de
datum en aanvangstijd, of er een keuze mogelijk is voor rode of gele tee’s, de maximale handicap
voor deelname, het maximaal aantal deelnemers, het te betalen inschrijfgeld, de sluitingstermijn
en naam en telefoonnummer van de wedstrijdleider(s).
Voor de meeste wedstrijden kan men bij inschrijving een voorkeur opgeven voor vroeg of laat
starten. Deze mogelijkheid is aanwezig om, bij bijzondere omstandigheden, iedereen zo veel
mogelijk de gelegenheid te geven aan wedstrijden deel te nemen. In het belang van een goed
wedstrijdverloop kan het zijn dat de wedstrijdleiding niet altijd aan deze verzoeken voldoet.
Daarnaast kan men voor evenementenwedstrijden een voorkeur aangeven voor buggy gebruik en
deelname aan de aansluitende maaltijd. De wedstrijdleiding zal hiermee zoveel mogelijk rekening
houden.
Inschrijving wordt door de betreffende commissie minimaal 4 weken voorafgaand aan de wedstrijd
opengesteld.
Voor de wedstrijden georganiseerd door de jeugdcommissie geldt dat de jeugdleden per mail een
uitnodiging ontvangen van de jeugdcommissie.
Inschrijvingen worden op volgorde van inschrijving gehonoreerd. Wie het eerst komt, het eerst
maalt.
Bij de seniorenwedstrijden wordt bij over-inschrijving gekeken naar het aantal daarvoor gespeelde
wedstrijden. Elk lid dient zichzelf in te schrijven.
5. Afmelden
Zonder enige consequentie afmelden (via E-Golf4U) blijft mogelijk tot het tijdstip waarop de
inschrijftermijn sluit:
Voor de wedstrijden van de :
Wedstrijdcommissie
op de woensdag voorafgaande aan de wedstrijd tot 16.00 uur.
Ladiescommissie
op de zaterdag voorafgaande aan de wedstrijd tot 22.00 uur.
Seniorencommissie
op de maandag voor de wedstrijd tot 09.00 uur.
Evenementencommissie voor weekendwedstrijden op de donderdag voorafgaande aan de
wedstrijd tot 12.00 uur. Uitzonderingen worden in E-Golf4U aangegeven.
Voor wedstrijden in de “Wedstrijdweek” geldt dat inschrijving 48 uur
voor de komende wedstrijd om 14.00 uur gesloten wordt, waarna de
startlijst wordt opgesteld.
Jeugdcommissie
op de woensdag voorafgaande aan de wedstrijd tot 20.00 uur.
6. Boetes en sancties bij afmelden na de sluitingstermijn
Een afmelding na de sluitingstermijn, dient zo snel mogelijk te worden gedaan aan de betreffende
wedstrijdleiding. De namen en telefoonnummers van de wedstrijdleider(s) staan bij elke wedstrijd
vermeld in de wedstrijdinformatie in E-Golf4U.
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In het bijzondere geval waarbij de wedstrijdleiding niet bereikt kan worden, kan de betreffende
commissie-voorzitter worden gecontacteerd. Zijn/haar telefoonnummer staat vermeld op de
website van de vereniging.
Bij afmelding na de sluitingstermijn, is men altijd verplicht het inschrijfgeld te voldoen. Bij zéér
dringende redenen van afmelding kan de wedstrijdleiding besluiten dat geen inschrijfgeld is
verschuldigd.
Bij geen bericht van afmelding (No Show) volgt onherroepelijk een boete en/of schorsing. ‘No
shows’ worden door de wedstrijdleiding streng aangepakt.
Niet verschijnen zonder bericht van verhindering betekent niet alleen het voldoen van het
inschrijfgeld, maar ook nog het toepassen van no-show sancties. Deze zijn:
• Eerste keer: een te betalen boete van € 5,00
• Tweede keer: een wedstrijd schorsing en een boete van € 5,00
• Derde keer: schorsing voor het gehele seizoen en een boete van € 5,00
Een lid dat nog een achterstallig inschrijfgeld en eventuele boete verschuldigd is, kan van
deelname aan wedstrijden worden uitgesloten tot het totaal bedrag is voldaan.
Een deelnemer die voortijdig stopt met de wedstrijd, meldt zich af bij de wedstrijdleiding en geeft
aan wat de reden voor het voortijdig stoppen met de wedstrijd is.
Het zonder reden stoppen tijdens een wedstrijd leidt onherroepelijk tot uitsluiting van deelname
aan de eerstvolgende door de betreffende commissie te organiseren wedstrijd. Dit ter beoordeling
van de betreffende wedstrijdleiding.
Schorsing voor één wedstrijd kan door de wedstrijdleiding van de betreffende commissie worden
opgelegd. Het bestuur wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Een schorsing voor meerdere
wedstrijden wordt altijd schriftelijk door het bestuur opgelegd. Dit na overleg van de betreffende
commissie met het bestuur.
7. Gebruik Buggy's
Het gebruik van buggy's in door de vereniging georganiseerde wedstrijden is toegestaan.
Uitzondering geldt voor:
• De halve finale en finale van de matchplay-kampioenschappen 1-ste categorie Dames en
Heren.
• De finale ronde (3-de ronde) van de strokeplay-kampioenschappen.
Gebruikers van buggy's dienen dit vooraf bij inschrijving te melden bij de wedstrijdleiding.
8. Handicap conditions
Een qualifying wedstrijd is iedere georganiseerde wedstrijd voor individuele spelers, gespeeld onder
handicap conditions, zoals gedefinieerd in het EGA handicap systeem. In het kort: handicap
conditions houdt in dat de baan qualifying is, de wedstrijdvorm qualifying is (stableford, strokeplay
of tegen par) èn dat volgens de golfregels gespeeld wordt. (bij strokeplay en tegen par, wél met
volledige handicapverrekening)
Of de baan qualifying is wordt aangegeven door de baanexploitant en staat vermeld op de website
van de golfbaan.
Wel kan de wedstrijdleiding, als daar naar haar mening gegronde redenen voor zijn, de wedstrijd
als non-qualifying aanmerken door een (geringe) aanpassing van de wedstrijdvorm, bijv. stableford
met niet-100% handicapverrekening.
Tevens kan zij op grond van regel 33-2d de baan onspeelbaar verklaren en bij strokeplay het spel
ongeldig verklaren en alle scores van die ronde laten vervallen.
In de winterperiode (van 1-11 t/m 31-3) worden Tijdelijke Plaatselijke Regels voor de
Winterperiode (TPRW) gepubliceerd die door de baanexploitant facultatief van kracht worden
verklaard.
De wedstrijdleiding kan in deze periode zelfstandig de TPRW voor plaatsen van toepassing
verklaren, de wedstrijd blijf dan qualifying. Buiten deze periode is toestemming van de NGF
(regiocommissaris) vereist en dient de betreffende Tijdelijke Plaatselijke Regel gepubliceerd te
worden.
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9. Starttijd
De speler dient minimaal 10 minuten voor de vastgestelde starttijd op de start tee aanwezig te zijn.
Daarnaast moet de speler op de vastgestelde starttijd starten . Als hier niet aan voldaan wordt is
Regel 6-3a van toepassing. Een uitzondering geldt wanneer door organisatorische redenen niet op de
geplande tijd gestart kan worden (Decision 6-3a/4)
De straf voor te laat starten bij :
• Matchplay: verlies van de eerste hole,
• Strokeplay/Stableford: twee slagen op de eerste hole.
Bij meer dan vijf minuten te laat is de straf: diskwalificatie.
Op de dag van de wedstrijd zelf kan de wedstrijdleiding incomplete flights aanvullen cq flights
toevoegen. Daarnaast kan de wedstrijdleiding de flight-indeling in het belang van de wedstrijd
veranderen of aanpassen.
Deelnemers mogen niet zelfstandig van groep wisselen, regel 6-3b. Straf bij niet voldoen aan deze
regel is diskwalificatie.
10. Scorekaart
Bij aanvang van een individuele wedstrijd moeten de deelnemers hun scorekaarten onderling
(binnen de flight) uit te wisselen met de door de commissie aangewezen marker. De naam van de
marker staat op de scorekaart vermeld. Afwijken van deze handelswijze is incorrect en leidt tot
diskwalificatie. Het “marken” voor een ander is verplicht.
Iedere speler (ieder team in geval van teamwedstrijden) is verantwoordelijk voor de juistheid van
de voor elke hole op zijn scorekaart genoteerde score. Deze score dient direct na de wedstrijd in
het E-Golf4U systeem ingebracht te worden. De scorekaart moet daarna, voorzien van de
handtekeningen van speler(captain) en marker, bij de wedstrijdleiding ingeleverd worden. De speler
of het team is/zijn verantwoordelijk voor het inbrengen in het E-Golf4U systeem.
De wedstrijdleiding ziet er op toe dat de invoer correct is. In geval van een foutieve invoer in het EGolf4U systeem wordt deze, zonder golfregel-technische sancties, gecorrigeerd. De scorekaart is
het leidende document.
De scorekaart moet het aantal slagen per hole vermelden, de zogenaamde bruto score, die door de
marker is ingevuld. Een te hoog ingevulde bruto score blijft geldig, een te laag ingevulde bruto
score leidt tot diskwalificatie (regel 6-6d).
De speler is er zelf verantwoordelijk voor dat op de ingeleverde scorekaart de juiste gegevens staan
vermeld: naam van de speler, datum van de wedstrijd, exacte handicap, playing handicap, naam
marker en de bruto score per hole. Onvolledige, onleesbare of niet ondertekende kaarten leiden tot
diskwalificatie.
De scorekaart moet door de speler en de aangewezen marker ondertekend worden (Regel 6-6b).
Bij geschillen aangaande de Regels beslist de commissie. Bij wedstrijden kan de commissie
ondersteund worden door een regeldeskundige uit de Regel- & Handicap commissie.
Indien tijdens het verloop van de wedstrijd problemen zijn gerezen m.b.t. de toepassing van de
golfregels, het claimen van holes bij matchplay wedstrijden of anderszins dienen deze te worden
voorgelegd aan de wedstrijdleiding, alvorens de scorekaart te ondertekenen en in te leveren. Na
ondertekening van de kaart is datgene wat vermeld staat definitief geworden.
11. Gelijke scores
Algemeen:
Tenzij bij een wedstrijd anders is bepaald, zal bij gelijk (eind) resultaat in een wedstrijd de
winnaar worden bepaald aan de hand van de beste bruto score over de laatste 9, 6, 3, 2 of laatste
hole van de baan (hole 10 t/m 18).
Strokeplay
Bij netto-strokeplaywedstrijden wordt het bruto aantal slagen over deze holes verminderd met
het evenredige deel van de playing handicap. M.a.w. de bruto score over de laatste 9 holes
wordt verminderd met de helft van de playing handicap, over de laatste 6 holes met een derde,
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enz. Deze scores worden niet afgerond op hele getallen. Als over de laatste 9 holes enz. geen
beslissing is bereikt, worden de eerste 9 holes vergeleken.
Wanneer dames en heren aan dezelfde bruto-strokeplaywedstrijd deelnemen en de course rating
voor dames en heren is verschillend, dan zal de uitslag van de wedstrijd per categorie bepaald
worden aan de hand van het “ Netto Differential ”. Netto Differential = Netto score - course
rating. Deze scores worden niet afgerond op hele getallen.
Stableford
Bij gelijk resultaat in stablefordwedstrijden wordt de winnaar bepaald aan de hand van het
aantal behaalde stablefordpunten op de laatste 9, 6, 3 en de laatste hole. Daarbij wordt verder
bovengenoemde werkwijze gevolgd. Het is dus een vergelijkbare werkwijze als bij strokeplay,
maar met een andere rekeneenheid.
Overig
Bij enkele wedstrijden ( bijvoorbeeld SPK, MPK en slotwedstrijden van competities) kan een
play-off noodzakelijk zijn in de vorm van ‘sudden death’. Dit zal vooraf bij de
wedstrijdinformatie van de betreffende wedstrijd dan wel op de Clubsite bekend worden
gemaakt.
12. Prijsuitreiking
Het is gewenst dat deelnemers aan de wedstrijden bij de prijsuitreiking aanwezig zijn of,
dat zij, als zij verhinderd zijn, dit melden bij de wedstrijdleiding.
De prijsuitreiking zal uiterlijk een half uur na inlevering van de laatste scorekaart plaatsvinden.
Voor de wedstrijden van de Evenementen commissie geldt een uitzondering: de prijsuitreiking mag
kort voorafgaand aan het afsluitende diner plaats vinden indien alle prijswinnaars blijven eten.
Indien dit niet geval is geldt de hiervoor genoemde regel van een half uur na inlevering van de
laatste scorekaart.
Bij wedstrijden worden de prijzen uitsluitend uitgereikt aan degenen die aanwezig zijn. Indien een
prijswinnaar niet aanwezig is, wordt de prijs doorgeschoven naar de volgende persoon op de
uitslagenlijst die wel aanwezig is met een maximum tot de 5e plaats. Niet uitgereikte prijzen
worden, tenzij naar het oordeel van de wedstrijdleiding daar een goede reden voor is, niet alsnog
later uitgereikt en door de Wedstrijdleiding weer ingenomen.”
Bij een eventuele nearest to the pin/line en/of longest drive komt de prijs te vervallen.
Titels en bokalen komen onverlet op naam van de winnaar alsook de prijs behaalt in een
competitie.
Van de eerste prijswinnaar(s) wordt een dankwoordje verwacht. Daarnaast kan de wedstrijdleiding
de winnaar verzoeken een verslag voor het T-Nieuws te schrijven.
13. Doorgaan en/of staken en/of afgelasten van een wedstrijd.
• De wedstrijden die georganiseerd worden door de Weco vinden alleen doorgang als op het
moment dat de inschrijftermijn sluit er 15 of meer inschrijvingen zijn. Bij het niet doorgaan
van de wedstrijd krijgen de inschrijvers daarvan tijdig bericht en wordt dit in E-golf4U
vermeld.
• De wedstrijdleiding is bevoegd een wedstrijd (tijdelijk) te staken of af te gelasten indien de
omstandigheden daar aanleiding toe geven. De deelnemers aan de wedstrijd dienen de
instructies van de wedstrijdleiding altijd op te volgen.
• Voor het staken van een wedstrijd maakt de wedstrijdleiding gebruik van een luchthoorn.
Betekenis van de signalen:
- Eén aanhoudende toon van de luchthoorn: Het spel onmiddellijk onderbreken
- Drie opeenvolgende tonen van de luchthoorn: Het spel onderbreken (geldt als een
herhalingssignaal)
- Twee korte tonen van de luchthoorn: Het spel hervatten.
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• Wanneer het spel door de wedstrijdleiding wordt stopgezet voor een gevaarlijke situatie,
•
•
•
•
•
•
•

mogen de spelers - in een match of een groep - die zich tussen het spelen van twee holes
bevinden, het spel niet hervatten voordat de wedstrijdleiding hiertoe opdracht heeft gegeven.
Spelers die bezig zijn een hole te spelen, moeten het spel onmiddellijk onderbreken en mogen
het spel pas hervatten als de wedstrijdleiding hiertoe opdracht heeft gegeven.
Indien een speler het spel niet onmiddellijk onderbreekt, wordt hij gediskwalificeerd, tenzij de
omstandigheden het niet opleggen van die straf rechtvaardigen zoals bepaald in Regel 33-7.
De speler is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en is gerechtigd bij onweer de
wedstrijd tijdelijk te staken en te schuilen.
Tijdens onderbreking van de wedstrijd, om welke reden dan ook, mag behoudens wat is
toegestaan volgens Regel 7: Oefenen, niet worden geoefend.
Indien een wedstrijd is onderbroken/gestaakt/afgelast en/of als blijkt dat redelijkerwijs de
laatste flight de 18 holes niet meer kan uitspelen, dan zal de commissie besluiten de wedstrijd
te annuleren.
De scores van de deelnemers die wel in gelegenheid waren hun wedstrijd volledig uit te spelen,
zijn geldig en dienen in het E-Golf4U systeem te worden ingebracht.
Teruggave van het inschrijfgeld vindt alleen dan plaats wanneer nog niet alle flights zijn
gestart. Deelnemers kunnen hun inschrijfgeld tot een half uur na het staaksignaal bij de
wedstrijdleiding terug krijgen.

14. Etiquette en langzaam spel.
Deelnemers dienen zich te onthouden van elke uiting die door de medespeler(s) als hinderlijk kan
worden ervaren en/of door de commissie onaanvaardbaar wordt geacht. Hieronder is inbegrepen
het hoorbaar gebruik van mobiele communicatiemiddelen. Gebruik is alleen toegestaan in geval van
noodsituaties. Communicatiemiddelen dienen zo ingesteld te zijn dat zij geen enkel hoorbaar
geluidsignaal geven.
Bij inbreuk op de etiquette, alsook het niet naleven van het wedstrijdreglement kan de commissie
disciplinaire maatregelen, zoals schorsing voor een of meer wedstrijd(en), opleggen.
Onnodig oponthoud/langzaam spel (Regel 6-7)
Een wedstrijd dient in het algemeen een vlot verloop te hebben. Spelers dienen de achteropkomende flight door te laten als deze merkbaar sneller is. Ook dient men in Stablefordwedstrijden de bal op te nemen als niet meer gescoord kan worden. Tijdens de wedstrijd
controleert de wedstrijdleiding en/of de marshal de voortgang in de baan. Deelnemers zijn
verplicht de aanwijzingen op te volgen.
De volgende richtlijnen ten aanzien van de duur van een ronde wordt als indicatie
gehanteerd:
18 holes
14 holes
9 holes
4 holes
Twee bal
240min
187 min
120 min
53 min
Drie bal
270 min
210 min
135 min
60 min
Vier bal
300 min
233 min
150 min
67 min
Foursome
210 min
163 min
105 min
47 min
Greensome
240 min
187 min
120 min
53 min
Texas scramble
270 min
210 min
135 min
60 min
Wanneer een referee en/of de wedstrijdleiding en/of de marshal in opdracht van de
wedstrijdleiding heeft vastgesteld dat een groep/partij onnodig oponthoud veroorzaakt, wordt deze
gewaarschuwd. Als na twee holes de groep/partij nog steeds langzaam speelt, en er geen
verzachtende omstandigheden zijn, kan een waarnemer worden toegevoegd om de speelsnelheid
vast te stellen.
Een speler krijgt 45 seconden om zijn bal te slaan vanaf het moment dat het zijn beurt is om te
spelen, tenzij bijzondere omstandigheden overschrijding van de tijdslimiet rechtvaardigen.
• Eerste overschrijding tijdslimiet: waarschuwing ,
• Tweede overschrijding tijdslimiet: één strafslag,
• Derde overschrijding tijdslimiet: nog één strafslag, in matchplay verlies hole, tevens laatste
waarschuwing ,
• Vierde overschrijding tijdslimiet: diskwalificatie. (Regel 32-2)
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15. Afsluiten van de wedstrijd.
Een wedstrijd wordt geacht te zijn afgelopen nadat de officiële uitslag is bekend gemaakt. Later
ingediende protesten worden niet meer behandeld. Commentaar op of over de wedstrijd kan
uitsluitend schriftelijk (Email of Post), binnen een tijdsbestek van 48 uur na de prijsuitreiking van
de wedstrijd, bij de voorzitter van de commissie worden ingediend.
De wedstrijdleiding controleert tenslotte of de wedstrijdgegevens op een juiste manier in het EGolf4U systeem is verwerkt en zorgt ervoor dat de uitslag wordt gepubliceerd in het online systeem.
16. Competities
Naast wedstrijden worden er door de verschillende commissies competities georganiseerd. Deze
competities worden samengesteld uit in de kalender genoemde wedstrijden.
Elke commissie stelt voor de competities van hun commissie een reglement op waar in ieder geval
geregeld wordt:
- wie er kunnen deelnemen,
- uit hoeveel wedstrijden een competitie bestaat,
- hoeveel wedstrijden meetellen voor het resultaat van een speler en de stand in de
competitie,
- hoeveel resultaten ( gespeelde wedstrijden) er tenminste gespeeld moeten zijn door de
deelnemers wil hun resultaat meetellen voor de competitie,
- waar bestaat het resultaat uit bv. aantal bruto slagen, aantal netto slagen, aantal sf-punten,
aantal sf-punten omgezet in punten,
- wat gebeurt er wanneer twee of meer deelnemers gelijk eindigen,
- wat gebeurt er indien een of meerdere wedstrijden niet gespeeld wordt, worden,
- elke competitie wordt ingevoerd en gepubliceerd via E-golf4U alsook gepubliceerd via de
website.
17. Hole in one

Een Hole in One geslagen in een op de kalender officieel aangekondigde wedstrijd, ook al is
deze NQ, zal per 01-01-2017 door de club gehonoreerd worden met vermelding op het bord
en met een zilveren speld, zoals reeds van toepassing in een Q wedstrijd.
Daarnaast wordt een hole in one aangemeld bij de " Bols hole in one" club.
18. Slotbepalingen
Zaken waarin het wedstrijdreglement niet voorziet worden in redelijkheid opgelost, maar
uiteindelijk beslist de desbetreffende wedstrijdleiding, indien nodig na overleg met anderen.
De wedstrijdleiding heeft het recht om besluiten te nemen in het belang van een goed
wedstrijdverloop in de geest van het edele golfspel.
( dit laatste kun je bijv gebruiken om het MPK gedoe naar eigen inzicht op te lossen.

Versie juni 2013
Opgesteld door:

Bert Verstraten

Goedgekeurd door
bestuur:

1-6-2013

Versie jan. 2015
Opgesteld door :

Louis Verhees (Weco)
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Gecontroleerd door:

Goedgekeurd door
bestuur:

Versie 2017
Opgesteld door :

Antoine Verster (R&Hcie), Jos Haag ( bestuur), Harry Jacobs ( bestuur),
Thérèse Fuchs (L-cie) , Rinie van den Heuvel (S-cie), Ron Meijer (E-cie),
Chantal van Tilburg (J-cie)

27 januari 2015

René Soetens (WeCo), Antoine Verster (R&H) en Mario Peijnenborgh
(bestuur).

Goedgekeurd door
bestuur:

27 – 3 – 2017

Versie 2017.1
Opgesteld door :

Mario Peijnenborgh
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bestuur:
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