Wedstrijdreglement

ALGEMEEN
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal &
Ancient Golfclub of St. Andrews en de Local Rules van de GCD. De wedstrijdcommissie is de
"committee" zoals omschreven in de "Rules of Golf”, wedstrijdleiding is WL.
De commissie stelt het wedstrijd-reglement vast waarvan de bepaling in de noot van regel 6-3 deel
uitmaakt: bij overtreding van de bepalingen van het wedstrijdreglement of bij onsportief gedrag tijdens
of na afloop van de wedstrijd (bijv. voortijdige onderbreking of beëindiging van het spel, weigeren de
scorekaart in te leveren, etc.) kan de wedstrijdcommissie bepalen in welke mate straffen worden
opgelegd.
De commissie heeft het recht om:
af te wijken van de officieel op het wedstrijdprogramma c.q. de inschrijflijst vermelde starttijden,
resp. sluitingstijden van inschrijving en wedstrijdvorm.
 in het belang van de wedstrijd de oorspronkelijke indeling van de spelers te veranderen;
 een wedstrijd af te gelasten, dan wel te staken;
 niet correct, onleesbaar of slordig ingevulde scorekaarten te weigeren;
 bepaalde wedstrijden van alle tees (All Tees) te doen starten;
 bij niet individuele wedstrijden (bijv. greensome etc.) degenen die het laatst hebben ingeschreven
op een reservelijst te plaatsen wanneer er geen complete flight meer gevormd kan worden.


DEELNEMEN












De minimum eisen voor deelname aan wedstrijden staan vermeld op de wedstrijdkalender en de
inschrijflijst.
Gasten, dat zijn niet-clubleden, kunnen, na goedkeuring van de WL, aan clubwedstrijden meedoen
indien zij aan de daarvoor vereiste voorwaarden voldoen. Wanneer het een bekerwedstrijd betreft,
komt deze beker toe aan het clublid met de beste prestatie; gasten kunnen de beker niet winnen.
Uitzonderingen op deze regel worden gemaakt tijdens de Golfweek, wanneer introducés dezelfde
speelrechten als leden hebben; zij kunnen een trofee winnen, waarin hun naam wordt gegraveerd,
doch kunnen deze trofee niet behouden. Gasten behoren alle qualifying scores, ook de No Returns,
bij hun home-course in te leveren.
Aan alle clubkampioenswedstrijden mogen alleen leden deelnemen.
Om een prijs te winnen moeten zowel eigen leden als gasten in het bezit zijn van een actieve
handicap. Men kan zonder actieve handicap wel deelnemen aan wedstrijden.
Aanvangstijden van wedstrijden staan vermeld op het wedstrijdprogramma en op de
inschrijflijst via Telegolf.
Speciale bepalingen voor wedstrijden worden gepubliceerd op het wedstrijdprogramma en /of de
inschrijflijst via Telegolf.
Het is verboden gebruik te maken van mobiele telefoons tijdens een wedstrijd. In noodgevallen is
dat uiteraard toegestaan.
De WL kan een wedstrijd afgelasten door dit bekend te maken op de startlijst en via Telegolf.
Leeftijden:
Senioren wedstrijden: dames moeten minimaal een dag voor de wedstrijd 50 jaar zijn, heren 55
jaar.
Jeugdwedstrijden met een leeftijdsgrens: spelers die in dat jaar de max. leeftijd bereiken of jonger
zijn, mogen meedoen.
Bij jeugdwedstrijden of wedstrijden waaraan jeugd mag deelnemen, mogen ouders niet als caddie

optreden.

INSCHRIJVEN








Ter voorkoming van misverstanden is het raadzaam zelf in te schrijven voor een wedstrijd. Het is
leden van de WL niet geoorloofd derden in te schrijven.
Inschrijving voor een wedstrijd geschiedt via Telegolf in de hal van het clubhuis of via internet.
De inschrijvingstermijn begint 14 dagen voor het begin van de wedstrijd . Sluitingsdatum en -tijd
voor de inschrijvingstermijn staan vermeld op de inschrijflijst of op de internetsite.
Afzeggen voor het sluitingstijdstip dient te geschieden via Telegolf in de hal of via
Telegolf internet.
Afzeggen na sluitingstijd (alleen bij dringende omstandigheden) dient men telefonisch te doen
bij de dienstdoende WL. In noodgeval kan het bericht worden ingesproken op de voice-mail van
de wedstrijdcommissie. Afmelden via de mail is niet mogelijk.
Het minimum aantal deelnemers om een wedstrijd te starten is 12 personen.
Het maximum aantal deelnemers:
bij individuele wedstrijden 3 bal: 39 pers.
bij foursomes, greensomes en fourball: 48 pers.
bij wedstrijden van alle tees vierbal b.v. texas scramble: 56 pers.
Eventuele afwijkingen hiervan worden vermeld op de betreffende inschrijflijst.

STARTEN












De startlijst voor een wedstrijd ligt de avond voor de wedstrijddag vanaf 18.00 uur in de hal van
het clubhuis ter inzage en via Telegolf. Spelers die op de reservelijst staan dienen zelf te
informeren of zij meespelen en dienen zich beschikbaar te houden tot op de wedstrijddag.
Spelers zijn verplicht om zich uiterlijk een half uur voor hun starttijd te melden bij
de wedstrijdleider voor het in ontvangst nemen van hun scorekaart en dienen 5 minuten voor hun
starttijd op de afslagplaats aanwezig te zijn.
Het inschrijfgeld voor een wedstrijd dient te worden voldaan bij het in ontvangst nemen van de
scorekaart.
Als men zonder afzeggen niet verschijnt voor een wedstrijd, georganiseerd door de
wedstrijdcommissie, krijgt men een waarschuwing. Dat is een soort gele kaart, die een jaar van
kracht blijft. Bij herhaling wordt men uitgesloten voor 2 wedstrijden, door de commissie te
bepalen. Bij meerdere herhalingen worden passende maatregelen getroffen. Het inschrijfgeld blijft
men verschuldigd.
Als op de wedstrijddag de baan gesloten is, gaat de wedstrijd niet door. Men kan dit zien op de
website, de spelers ontvangen géén persoonlijk bericht, zij dienen dit zelf in de gaten te houden.
Afstandsmeters: Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan
meten. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om
ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling,
windsnelheid, temperatuur, stokkeuze) overtreedt hij Regel 14-3, ongeacht of die extra functie
werkelijk is gebruikt of uitgeschakeld is. Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter.
- Noot 1: een afstandsmeter die ook helling/”slope”/gradient kan meten, is niet toegestaan,
zelfs als deze optie is uitgeschakeld.
- Noot 2: een afstandsmeter die de speler advies kan geven (bijv. over de stok voor de
volgende slag) is niet toegestaan, zelfs niet als deze optie is uitgeschakeld.
- Noot 3: voor het gebruik van telefoons in het algemeen, anders dan als afstandsmeter,
wordt verwezen naar de Etiquette. (telefoon op de baan stil; alleen gebruiken voor
noodsituaties)
Straf voor het gebruik van een afstandsmeter die niet is toegestaan: Diskwalificatie op grond van
Regel 14-3.

SPELEN



De te gebruiken bal en clubs moeten van een merk en type zijn, zoals omschreven door de R&A.
Tenzij anders bepaald, worden alle wedstrijden door de dames van de rode tees gespeeld en door
de heren van de gele tees.
 De wedstrijdleider staat het gebruik van de handicart alleen toe als deze vanaf het begin van de
wedstrijd in gebruik is genomen en dan alleen door handicartkaarthouders. Zie Appendix
Wedstrijdreglement Deel C vervoer.
 Een speler die in een wedstrijd herhaaldelijk onnodig oponthoud veroorzaakt wordt gestraft:
o eerste overtreding, matchplay: waarschuwing, strokeplay: één slag.
o tweede overtreding, matchplay: verlies van hole, strokeplay: twee slagen.
o daaropvolgende overtreding, matchplay: diskwalificatie, strokeplay: diskwalificatie.
 Wanneer het spel door de WL wordt stopgezet voor een gevaarlijke situatie (b.v.onweer,
wervelstorm,enz.),mogen de spelers- in een partij of een groep- die zich tussen het spelen van
twee holes bevinden, het spel niet hervatten voordat de WL hiertoe opdracht heeft gegeven.
Spelers die bezig zijn een hole te spelen moeten het spel onmiddellijk onderbreken. Indien een
speler het spel niet onmiddellijk staakt, moet hij worden gediskwalificeerd. De spelers dienen zich
zo spoedig mogelijk, doch zo snel als hun eigen veiligheid dit toestaat, te melden bij de WL
alwaar verdere informatie zal worden verstrekt.
Stopsignaal: lange toeter, startsignaal: luiden van de bel.

SCORES


De scorekaart dient duidelijk leesbaar ingevuld te worden. Bij strokeplay-wedstrijden tevens onder
vermelding van het aantal stablefordpunten (ter bepaling van de exact handicap).
 De speler dient na afloop van de ronde, nadat hij de green van de laatste gespeelde hole heeft
verlaten, binnen 15 minuten aan de wedstrijdtafel zijn scorekaart in te leveren.
 De wedstrijdleiding bepaalt de winnaar aan de hand van de behaalde scores.










De winnaar.
bij matchplay-wedstrijden wint de kant die leidt met een aantal holes groter dan het aantal nog te
spelen holes. Bij een gelijke stand verlengt de wedstrijd-commissie de ronde met zoveel holes als
nodig zijn voor het winnen van de partij, op voor deze wedstrijd geldende volgorde van de holes.
bij strokeplay-wedstrijden geldt de laagste netto score. Bij gelijke uitslag zijn de beste netto scores
van de laatste 9, resp. 6, resp. 3, resp.1 hole(s) bepalend.
Bij stablefordwedstrijden geldt het hoogste aantal behaalde stablefordpunten. Bij gelijke uitslag
geldt het hoogste aantal stbfdpunten over de laatste 9,6,3,1 hole(s).
bij wedstrijden die starten van alle tees wint, bij gelijke eindscores, degene met de beste netto
scores over de laatste 9,6,3,1 hole(s).
Met “de laatste 9 holes” worden ALTIJD de holes 10 t/m 18 bedoeld; als er dan nog geen
beslissing is gevallen, wint degene met de laagste EXACT handicap.
bij wedstrijden zonder verrekening van handicap en gelijk resultaat na 18 holes, wordt
doorgespeeld: de "sudden death play-off", op voor deze wedstrijd geldende volgorde van de holes.
Indien bij een str.play wedstrijd meerdere spelers de sudden death play-off spelen is de winnaar
hiervan eerste, de overige spelers gedeeld tweede.
Indien een finale of de play-off van een finale t.g.v. weers- of baanomstandigheden of duisternis
niet (uit)gespeeld kan worden, kent de m.play wedstrijd 2 winnaars en de str.play wedstrijd zoveel
winnaars als meedoen aan de finale/play-off.

TENSLOTTE
Prijsuitreiking.
Zo spoedig mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemers aan een wedstrijd vindt de
prijsuitreiking plaats in of bij het clubhuis. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij in correcte
kleding bij de prijsuitreiking aanwezig zijn.
Bij afwezigheid zonder opgaaf van redenen kan men geen recht doen gelden op een eventueel
behaalde prijs. De plaats op de ranglijst waarop men is geëindigd is niet in het geding.

Geschillen.
Geschillen worden uitsluitend beslecht door toepassing van regel 34 van de R&A Rules en Decisions
daarover.
Kleding.
Van u wordt verwacht dat u zich conformeert aan de regels binnen de club waar u speelt of waar u te
gast bent.
Hieronder vindt u enkele normen voor in de baan:
 Bermuda toegestaan: geen voetbal c.q. tennis shorts.
 Shirts voor dames: of met mouwen of met kraag of beide.
 Shirts voor heren: altijd met mouwen en kraag.
 Nette spijkerbroek toegestaan, geen trainingspak, geen legging.
 Sokken zijn verplicht voor dames en heren.
Buiten de baan:
 Correcte kleding bij de prijsuitreiking.

De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet of
onvoldoende voorziet.

