Protocol
ZaterdagMiddag Inloopwedstrijd
Algemeen
Elke maand wordt door Golfclub De Haenen de ZaterdagMiddag Inloopwedstrijd
(ZaMiInloop) georganiseerd. Deelname staat open voor alle clubleden van golfclub De
Haenen met een speelrecht, voor clubleden die een speelrecht moeten kopen en niet-leden met
een maximale handicap van 54.
Inschrijving
De inschrijving staat 1 uur voorafgaande aan de wedstrijd tot 10 minuten voor de afslag van
de laatste geplande starttijd open.
Spelvorm
De spelvorm is stableford individueel.
De wedstrijd is niet qualifying.
De locale rules zijn van toepassing.
Handicapverrekening
Er wordt handicapverrekening toegepast.
Flights
Er wordt gestart met flights van 3 (indien mogelijk). Indeling op volgorde van inschrijving,
met eventuele wensen houden wij zoveel als mogelijk rekening.
Tees
De heren slaan af van de gele tees en de dames van de rode tees .
Eventuele individuele aanpassingen zijn mogelijk.
Prijzen
De prijzen voor de gespeelde maandwedstrijd zijn :
1 e plaats 3 golfballen
2 e plaats 2 golfballen
3 e plaats 1 golfbal
Er worden geen birdies en eagles uitgereikt.
Competitie
Er wordt over een kalenderjaar een competitie gehouden, waarbij de beste 4
wedstrijduitslagen tellen.
Deze competitie wordt berekend met punten van de uitslagen van de gespeelde wedstrijden
( 10 – 0 ).
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Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding dient bereikbaar te zijn op een mobiel nummer. Ook het “reply to
address” van het Egolf4u dient goed ingevuld te worden.
Financiële verantwoording
Na de wedstrijd behoeft geen financiële verantwoording te worden gemaakt want de kosten
komen ten laste van het bestuur.
Evaluatie
Na de wedstrijd een kort evaluatie verslag met aandachts- en verbeterpunten.
Handicarts
Handicarts zijn toegestaan voor pashouders van de Stichting Handicart.
Buggy’s
Het gebruik van buggy’s is niet toegestaan.
Aanmelden aan de wedstrijdtafel/teetime
Spelers dienen zich te melden aan de wedstrijdtafel om scorekaart in ontvangst te nemen.
Er is € 1 inschrijfgeld verschuldigd.
Caddymaster
De wedstrijdleiding maakt voorafgaande aan de wedstrijd contact met de dienstdoende
caddymaster en maakt afspraken over de taakverdeling. De wedstrijdleiding is leading,
waarbij de caddymaster een signalerende functie en de wedstrijdleiding ondersteunt als oog
en oor. De wedstrijdleiding dient te allen tijde aanspreekbaar te zijn voor de caddymaster
en/of park.
Local Rules
De wedstrijdleiding kan één of meerdere Local Rules niet van toepassing verklaren.
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