Wedstrijdreglement Clubkampioenschappen Strokeplay

Algemeen:
Het algemeen wedstrijdreglement van Golfclub De Koepel is van toepassing, met als
aanvulling de volgende regels:
1. Deelnemers hebben Golfclub De Koepel als homecourse
2. Deelname is toegestaan mits men lid is op 1 januari van het jaar.
3. Het maximumaantal deelnemers is 36 dames en 36 heren. Mocht in een van de
kampioenschapsvormen de inschrijving minder dan 36 zijn, dan kunnen er in de
andere categorie spelers toegevoegd worden tot een maximum van samen 72
deelnemers.
4. Deelname handicap is maximaal HCP 28.4 maximaal.
5. Bij overinschrijving wordt u op de wachtlijst geplaatst en dient u zich beschikbaar te
houden voor de wedstrijd.
6. U schrijft zich in voor óf de Bruto, óf de Netto-kampioenschappen
7. Voor deelname is geen inschrijfgeld verschuldigd.
8. Voor deelnemers aan de netto-kampioenschappen en de senioren brutokampioenschappen is gebruik van een handicart toegestaan, mits het handicart-pasje
overlegd kan worden.
9. De inschrijving sluit op de donderdag om 18.00 uur voor het weekend van het
kampioenschap.
10. Bij inschrijving verplicht u zich tot deelname aan beide wedstrijddagen (zie ook het
Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub De Koepel, onder 2.2 ‘Gedragscode’ en
onder 5.1 ‘Afmelden’).
11. De startlijst verschijnt in E-Golf4U en wordt per email aan de deelnemers gestuurd.
12. Het kampioenschap wordt gespeeld op twee op elkaar volgende dagen.
13. Tijdens de wedstrijd is minimaal één niet spelend lid van de commissie aanwezig en
indien mogelijk een referee. Indien tijdens de wedstrijd geen referee aanwezig is
wordt gehandeld volgens regel 20.1C van The Rules of Golf.
14. Beslissingen (rulings) van de commissie en/of referees zijn bindend en
onherroepelijk, conform regel 20.2B van de Rules of Golf.

Er zijn drie kampioenschapsvormen:
A. Bruto clubkampioenschap over drie ronden van 18 holes:
1. Minimaal aantal deelnemers: 8 heren en 8 dames
2. Indien er minder dan 8 inschrijvingen zijn bij de heren of bij de dames worden
deze deelnemers in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan de wedstrijd
over twee ronden.
3. De eerste twee ronden worden op dag 1 gespeeld en de derde ronde op dag 2.

4. De eerste twee ronden worden ingedeeld op exacte handicap, waarbij de hoogste
handicappers als eerste starten en de laagste als laatste.
5. Er vindt geen cut plaats.
6. De derde ronde wordt ingedeeld op basis van het totaal van de bruto scores van
dag 1. De beste scores starten als laatste.
7. Bruto clubkampioenen zijn de dame en heer met de laagste totaalscore over drie
ronden. Bij een gelijke totaalscore over alle rondes wordt aansluitend aan de
derde ronde, een "sudden death" gespeeld onder directe begeleiding van de
wedstrijdcommissie. Deze “sudden death” wordt gespeeld op de holes 1 en 9, net
zolang totdat er een winnaar is. De rangschikking voor de andere plaatsen wordt
bepaald op basis van het resultaat van de laatste ronde, matching cards. Bij
gelijke stand is er sprake van een tie.
8. Deelnemers > 50 jaar (peildatum 12 september) dingen ook mee naar het
Senioren clubkampioenschap. Hiervoor telt de behaalde score over ronde 1 + 3

B: Bruto clubkampioenschap over twee ronden van 18 holes
1. Minimaal aantal deelnemers: 8 heren en 8 dames.
2. De eerste ronde wordt op dag 1 gespeeld en de tweede ronde op dag 2.
3. De eerste ronde wordt ingedeeld op exacte handicap, waarbij de hoogste
handicappers als eerst starten en de laagste als laatste.
4. Er vindt geen cut plaats.
5. De tweede ronde wordt ingedeeld op basis van het resultaat van dag 1. De beste
scores starten als laatste.
6. 2 Ronden clubkampioen is de speelster/speler met de laagste score over beide
dagen. De rangschikking wordt bepaald op basis van het resultaat van de laatste
ronde, matching cards. Bij gelijke stand is er sprake van een tie.
7. “Senioren Clubkampioen ( >50 jaar op 12 september 2020) is de
speelster/speler met de laagste score over beide dagen, waarbij van de
deelnemers over 3 ronden de score telt van ronde 1 + 3. De rangschikking wordt
bepaald op basis van het resultaat van de laatste ronde, matching cards. Bij
gelijke stand is er sprake van een tie.
8. Er is ook een prijs voor de beste netto score over de 2 rondes.

C: Jeugd-Kampioen Bruto en Netto:
1. Minimaal aantal deelnemers: 8.
2. Deelnemers moeten geboren zijn in 1999 en later.
3. Het kampioenschap gaat over één ronde van 18 holes op dag 2 van het
strokeplay kampioenschap.
4. Wedstrijdvorm: Beperkt strokeplay, netto-double-bogey.
5. Er wordt gestreden om het Bruto Jeugd en het Netto Jeugd clubkampioenschap.
6. Bij gelijke bruto score wordt aansluitend "sudden death" gespeeld onder directe
begeleiding van de commissie. De “sudden death” wordt gespeeld op de holes 1
en 9, net zolang totdat er een winnaar is. De rangschikking voor de andere
plaatsen wordt bepaald op basis, matching cards. Bij gelijke stand is er sprake
van een tie.
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