Protocol
Maandmedal wedstijden <18,5 en >18.4
Algemeen
Elk jaar worden door Golfclub De Haenen de Maandmedal Wedstrijden georganiseerd.
Deelname staat open voor alle clubleden met een maximale handicap van 36.
De leeftijdsgrens is 18 jaar met uitzondering van de jeugd uit de masterclass.
De Maandmedal is een competitie die gespeeld wordt over meerdere wedstrijden.
Diegenen die aan 3 van de 5 maandmedals meedoen komen in aanmerking voor het
eindklassement. De indeling voor de finale wordt gedaan op basis van de
competitiestand. Dus laatsten eerst en eersten laatst.
Inschrijving en inschrijfgeld
De inschrijving staat voor de eerste wedstrijd minimaal 6 weken voorafgaande aan
de wedstrijd open. De inschrijving voor de daaropvolgende wedstrijden staat telkens
open 1 dag na de daarvoor gespeelde wedstrijd. (Categorie Strokeplay < 18.5 en
Stableford >18.4)
De inschrijving gaat op chronologische volgorde.
Spelers dienen zich een half uur voor de teetime te melden aan de wedstrijdtafel en
nemen hun scorekaart in ontvangst.
Sprelvorm
De spelvorm is Strokeplay (categorie 0-11.4 van witte en blauwe tee, categorie 11.518.4 van gele en rode tee) en Stableford (categorie >18.4 van gele en rode tee)
Eventueel per seizoen aan te passen.
Handicapverrekening
Er wordt handicapverrekening toegepast.
Flights
Er wordt gestart met flights van 3 personen.
Er wordt gestart vanaf hole 1 en hole 10. Bij de 1e MM wordt bepaald welke categorie
afslaat op welke hole en bij de volgende wedstrijden is het om en om.
Caddymaster
De wedstrijdleiding maakt voorafgaande aan de wedstrijd contact met de
dienstdoende Caddymaster en maakt afspraken over de taakverdeling.
In beginsel is de wedstrijdleiding leading en heeft de Caddymaster een signalerende
functie. De wedstrijdleiding dient te allen tijde aanspreekbaar te zijn voor de
Caddymaster en/of park.
Referee
De wedstrijdleiding dient ruim voorafgaand aan de wedstrijd contact op te nemen met
de voorzitter van de H&R-commissie om afspraken te maken over fysieke

aanwezigheid van een referee en/of telefonische bereikbaarheid. Een
beslissing/ruling van de referee is bindend.
Handicarts
Handicarts zijn toegestaan voor pashouders van de Stichting Handicart
Buggy’s
Het gebruik van buggy’s is niet toegestaan tenzij toestemming van de
wedstrijdleiding is verleend.
Caddies
Caddies zijn gedurende de wedstrijd toegestaan. Dit dient vooraf aan de
wedstrijdleiding te worden gemeld
Prijzen
De prijzen voor de Maandmedal zijn: € 25,- en € 15,-.
Prijzen eventueel per seizoen bepalen.
Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding dient bereikbaar te zijn op een mobiel nummer. Ook het “reply to
adress”van het Egolf4u dient goed ingevuld te worden.
Financiële verantwoording
Na de wedstrijd dient een financiële verantwoording te worden gemaakt. Alle
kosten komen ten laste van het bestuur.
Uitslaf vrijgeven op website
Zodra de uitslag definitief is moet deze worden vrijgegeven op de website van De
Haenen.
Birdieklassement
Na de finalewedstrijd wordt het birdieklassement opgemaakt en wordt de birdietrofee
uitgereikt aan degene die tijdens de maandmedals + finale de meeste birdies heeft
geslagen.
Evaluatie
Na de wedstrijd een kort verslag maken met aandachts- en verbeterpunten.
Local Rules
De wedstrijdleiding kan één of meerdere Local Rules niet van toepassing verklaren.

