Protocol
Senioren kampioenschappen strokeplay

Algemeen
Elk jaar wordt door Golfclub De Haenen de senioren kampioenschappen georganiseerd.
Deelname staat open voor alle clubleden met een maximale handicap van 36 en die op de dag
van aanvang van de kampioenschappen minimaal de leeftijd van 50 jaar (vrouwen) of 50 jaar
(mannen) hebben bereikt. Registratieleden kunnen deelnemen tegen betaling van het
introductietarief per ronde. Het seniorenkampioenschap is een zogenaamde meerronde
wedstrijd die op 2 aaneengesloten dagen gespeeld wordt.
Inschrijving
De inschrijving staat minimaal 6-8 weken voorafgaande aan de wedstrijd open
Spelvorm
De spelvorm is individueel strokeplay. De cut voor de 2e dag wordt bepaald na de eerste dag,
afhankelijk van de beschikbare starttijd.
Handicapverrekening
Er wordt geen handicapverrekening toegepast
Flights
Op de eerste wedstrijddag wordt gestart met flights van 3 personen. De wedstrijdleiding
maakt de indeling. Binnen de flight mag het verschil in handicap tussen de spelers niet meer
zijn dan 14. Op de finaledag wordt gestart in flights van 3 in volgorde van de stand van de
voorgaande dag. Er worden dames- en herenflights samengesteld. Dus niet gemengd. Op
beide dagen wordt vanaf hole 1 gestart.
Dit per seizoen te bepalen.
Gelijke stand
Bij een gelijke stand na beëindiging van de wedstrijd wordt de behaalde plaats gedeeld. Gaat
het om de 1e plaats, dan wordt er een play off gespeeld. De wedstrijdleiding bepaalt de holes
waar de play off gespeeld wordt. Bij een gelijke score op de 2e of 3e plaats wordt de plaats
gedeeld en krijgen beiden dezelfde
prijs.
Tees
De heren slaan af van de gele tees en de dames van rood.
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.

Prijzen
De prijzen voor de seniorenkampioenschappen voor dames en heren zijn:
1e prijs Wisseltrofee + Euro 40,- + bloemen
2e prijs:Euro 30,- + bloemen
3e prijs Euro 20,- + bloemen
De (geld)prijzen, bloemen en de naamplaatjes voor de wisseltrofeeën
worden beschikbaar gesteld door het bestuur van de golfclub.
Dit per seizoen te bepalen.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking wordt gedaan door een vertegenwoordiger van het bestuur.
Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding dient voor deelnemers tijdens de wedstrijden bereikbaar te zijn op een
mobiel nummer. Ook het “reply to address” op e-golf4u dient bekend te zijn voor
deelnemers.
Financiële verantwoording
Na de wedstrijd dient door de wedstrijdleiding een financiële verantwoording te worden
gemaakt t.b.v. het bestuur. Een afschrift hiervan wordt opgeborgen in de map
wedstrijdcommissie.
Evaluatie
Na de wedstrijd wordt door de wedstrijdleiding een kort evaluatie verslag gemaakt met
aandachts- en verbeterpunten.
Birdied en/of eagles
Ongeacht het aantal birdies en/of eagles wordt één birdie en/of eagle per deelnemer uitgereikt.
Caddy
Caddies zijn gedurende de wedstrijd toegestaan. Dit dient door de betreffende deelnemer
vooraf gemeld te worden bij de wedstrijdleiding.
Handicarts
Handicarts zijn toegestaan voor pashouders van de Stichting Handicart
Buggy’s
Het gebruik van buggy’s is niet toegestaan.
Starter(s)
Op de finaledag dient een starter aanwezig te zijn.
Melden aan de wedstrijdtafel (Teetime)
Een half uur voor teetime dienen de deelnemers zich te melden aan de wedstrijdtafel en de
scorekaart in ontvangst te nemen.

Local Rules
De wedstrijdleiding kan één of meerdere Local Rules niet van toepassing verklaren.

