Algemeen Wedstrijdreglement Golfvereniging De Stok januari 2018
Er wordt gespeeld in overeenstemming met de Golf Regels zoals goedgekeurd door de R&A Rules
Limited, de geldende Local Rules, en dit wedstrijdreglement.
1. In- en uitschrijven voor wedstrijden:


Er kan alleen via de golfzuil of internet (Egolf4U) worden ingeschreven. Uitzonderingen
hierop zijn de inloopwedstrijden, zoals de Maandagavondcompetitie (MAC), waarbij vooraf
inschrijven niet mogelijk is. Bij te veel inschrijvingen komen de namen automatisch op de
reservelijst te staan. Bij tussentijdse afmeldingen wordt de deelnemerslijst aangevuld met de
reserves in volgorde van inschrijving.



Bij wekelijkse wedstrijden (dames, senioren en heren) sluit de inschrijving 2 dagen voor de
wedstrijd om 12.00 uur. Na sluiting van de inschrijving is afmelden alleen mogelijk bij de
wedstrijdleider zoals vermeld bij de wedstrijdinfo (E-Golf4U).



Bij de weekend wedstrijden georganiseerd door de W&E sluit de inschrijving altijd op de
woensdag ervoor om 12:00 uur. Bij afmelden na sluiting van de inschrijftermijn blijft
inschrijfgeld verschuldigd. Afmelden kan alleen bij de wedstrijdleider zoals vermeld bij de
wedstrijdinfo (E-Golf4U of affiche). Het inschrijfgeld moet voor aanvang van de wedstrijd aan
de wedstrijdtafel voldaan worden. Wegblijven zonder afmelden – behoudens overmacht – kan
leiden tot uitsluiting van inschrijving voor een of meerdere wedstrijden.

2. Deelname aan wedstrijden:
Deelname aan wedstrijden is voorbehouden aan leden van Golfvereniging De Stok, met minimaal
baanpermissie. Bij jeugdwedstrijden kan daarop een uitzondering worden gemaakt.
3. Wedstrijden georganiseerd door de W&E commissie:
Voor wedstrijden georganiseerd door de W&E commissie geldt soms een handicap eis.
 Aan het openingstoernooi, de MAC, Koninginnetoernooi en het slottoernooi (Cross Country)
mogen verenigingsleden meespelen met minimaal baanpermissie.
 Voor deelname aan alle Q-wedstrijden (behoudens de MAC) is een minimum handicap van 54
verplicht en geldt, dat de leeftijd van 16 jaar in het lopende kalenderjaar behaald moet
worden. Onder de 16 jaar is er een handicap eis van 36. Een deelnemer onder de 12 jaar
heeft ook toestemming van de W&E nodig.
 Aan de overige wedstrijden mogen verenigingsleden deelnemen, die minimaal handicap 54
hebben.
 In onvoorziene gevallen is deelname ter beoordeling van de WL.
4. Wedstrijden georganiseerd door de dames-, heren- en seniorencommissie:
Voor deelname aan wedstrijden georganiseerd door de dames- en herencommissie geldt dat de
minimale leeftijd van 18 jaar in het lopende kalenderjaar behaald moet worden. Voor deelname

aan wedstrijden georganiseerd door de seniorencommissie geldt dat de minimale leeftijd van 50
jaar in het lopende kalenderjaar behaald moet worden.
5. Aanvang wedstrijd:
Deelnemers dienen zich uiterlijk 20 minuten voor hun starttijd te melden aan de wedstrijdtafel.
De speler moet starten op de door de wedstrijdcommissie vastgestelde tijd. Bij overtreding treedt
Regel 6-3a in werking.
Deelnemers zijn gehouden te spelen volgens de op de startlijst vermelde spelerscombinatie en
startvolgorde, tenzij de wedstrijdleider anders bepaalt.
6. Handicap:
Bij wedstrijden met HCP verrekening is het de verantwoordelijkheid van de speler zich er van te
vergewissen dat de juiste handicap op zijn scorekaart staat vermeld. Als zijn HCP niet juist is,
moet hij dit melden voor aanvang van de wedstrijd bij de WL. Overtreding wordt bestraft volgens
Regel 6-2 (diskwalificatie voor de wedstrijd indien de playing handicap hoger is dan waar de
speler recht op heeft).
Elke individuele Strokeplay, Stableford of tegen Par wedstrijd is Qualifying, wanneer gespeeld is
onder Qualifying condities en de prijzen naar de winnaar(s) gaan.
Let op: Leden van Golfvereniging De Stok met een home-club elders zijn verplicht hun Q-kaarten
te (laten) registreren bij hun handicap autoriteit.
7. Caddies en Buggies:



Tijdens alle wedstrijden zijn caddies en / of meelopers niet toegestaan in de baan op straffe
van diskwalificatie, met uitzondering van mogelijke begeleiders bij een jeugdwedstrijd.
Bij alle wedstrijden mag men alleen een buggy gebruiken, indien de gebruiker bij inschrijving
voor de wedstrijd in bezit is van een gebruikerskaart van de stichting Handicart.

8. Scorekaart:
De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn mede-competitor te wisselen. Na afloop van de
wedstrijd dient de speler samen met zijn marker zijn gemaakte score in te voeren bij de
wedstrijdzuil (E-Golf4U). Daarna moet de speler zijn scorekaart volledig en duidelijk ingevuld en
ondertekend door de speler en de marker inleveren bij de wedstrijdcommissie.
9. Uitslag:
Winnaar is degene met het beste wedstrijdresultaat.
Bij gelijke uitslag geldt het Matching-cards systeem, tenzij de wedstrijdcommissie anders bepaalt.
Het Matching-cards systeem is volledig in E-Golf4U opgenomen.
Bij gelijke uitslag in geval van competities geldt het Matching-competitiescores systeem, tenzij de
wedstrijdcommissie anders bepaalt.
Aangezien in E-Golf4U geen winnaar wordt bepaald bij gelijke stand in competities moet dit door
de wedstrijdleiding handmatig worden nagegaan en wel als volgt:
1. Bij een competitie wordt vooraf vastgelegd hoeveel wedstrijdscores meetellen voor de
eindscore
2. Zodra een speler het betreffende aantal wedstrijden heeft gespeeld, telt een later gemaakte
score alleen mee voor de eindscore, indien het een verbetering betreft van een eerder gemaakte
score. Een evenaring van de slechtste score is dus geen verbetering.
3. Bij gelijke eindstand is diegene kampioen, die de beste score gemaakt heeft in de laatste
wedstrijd welke meetelt voor de eindscore. Is die uitslag ook gelijk, dan telt de beste score uit de
voorlaatste, enz.
4. Als alle scores gelijk zijn, wordt er geloot.

10. Prijsuitreiking:
De prijsuitreiking zal zo spoedig mogelijk na het binnenkomen van de laatste flight plaatsvinden.
Het wordt op prijs gesteld indien u zich voor de prijsuitreiking opgefrist en verkleed heeft.
Indien men niet aanwezig is op de prijsuitreiking, vervalt in principe het recht op een prijs.
11. Local Rules:
11.a. Afstandsmeters
Een speler mag afstanden meten met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een
vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel
zouden kunnen beïnvloeden, overtreedt hij Regel 14-3.
11.b. Smartphones
Voor deelnemers aan wedstrijden georganiseerd door Golfvereniging De Stok is het gebruik van
een smartphone app om de gemaakte scores in te voeren en te verwerken (zoals de NGF golf
app) niet toegestaan.
11.c. Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per
ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting
wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de
Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler
of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van
wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal
gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke
omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.
11.d. Overige Local Rules
Deelnemers dienen zich terdege op de hoogte te stellen van de (tijdelijke) Local Rules.
Straf voor overtreding van een Local Rule: bij Matchplay verlies van de hole, bij Strokeplay 2
strafslagen.
In het geval het een overtreding van een gedragsregel betreft, zoals het betreden van en/of het
spelen uit een beschermd milieugebied, kan Golfcentrum Roosendaal de speler disciplinair
straffen.
12. Algemeen:
U wordt geacht op de baan correct - overeenkomstig de kledingvoorschriften van Golfcentrum
Roosendaal - gekleed te gaan. Deelnemers zijn verplicht, behoudens overmacht, de wedstrijd
waarvoor men heeft ingeschreven uit te spelen. Om traag spel zoveel mogelijk tegen te gaan, kan
de wedstrijdcommissie een maximum speeltijd instellen. U kunt tevens door de wedstrijdleiding
“op de klok gezet” worden, indien u het spel onnodig ophoudt. Herhaling wordt bestraft met 2
strafslagen. Het vissen naar ballen - anders dan uw eigen bal - is niet toegestaan. Spelers dienen
de golf- en etiquetteregels in acht te nemen en moeten traag spel vermijden door bij Stableford
de bal op te nemen, als er op de hole geen Stableford punten meer gemaakt kunnen worden en
bij Strokeplay Max als de maximale score voor die hole bereikt is.
De wedstrijdleider heeft in overleg met de balie van Golfcentrum Roosendaal de bevoegdheid een
wedstrijd af te gelasten, te onderbreken of voortijdig te beëindigen, indien de omstandigheden
daartoe aanleiding geven. Wanneer de wedstrijdleiding constateert of ervan in kennis wordt
gesteld dat één of meerdere holes door (weers)omstandigheden niet meer bespeelbaar zijn wordt
de wedstrijd onderbroken en dienen de spelers te handelen in overeenstemming met Regel 6-8b.
Onderbreken van de wedstrijd wordt aangegeven d.m.v. de sirene. Bij onweer is de deelnemer
zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Mochten de weersomstandigheden hiertoe
aanleiding geven, dan zal u in geval van onweer d.m.v. een aanhoudende toon van de toeter

verzocht worden uw spel onmiddellijk te staken en de baan te verlaten. Vergeet niet de ligplaats
van uw bal goed te merken!!
Leden van de wedstrijdcommissie kunnen op de baan aanwezig zijn en toezien op naleving van
correct baangedrag. Mocht u na één waarschuwing een 2e keer gecorrigeerd worden dan volgt
diskwalificatie.
In alle gevallen, waarin het bovenstaande niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

Golfvereniging De Stok
Roosendaal, oktober 2018

