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PROTOCOL WEDSTRIJDORGANISATIE ALGEMEEN.

1.1 Algemeen
Dit protocol geeft inzicht in de verschillende stappen die doorlopen dienen te worden bij de
organisatie van wedstrijden op golfclub de Haenen. Het protocol “wedstrijdorganisatie
algemeen” is de basis voor alle wedstrijden die door de wedstrijdcommissie worden
georganiseerd. Deze geldt voor alle wedstrijdvormen zowel Fun als Competitieve
wedstrijdvormen.
De wedstrijdcommissie heeft periodiek overleg. Tijdens dit overleg worden lopende zaken
en geplande wedstrijden besproken. Na iedere seizoen vindt een bijeenkomst plaats waarbij
alle gespeelde wedstrijden worden doorgenomen. Het doel hiervan is te zorgen dat enerzijds
de organisatie beter en gemakkelijker kunnen worden georganiseerd. Anderzijds deelnemers
inzicht te geven in wedstrijden en specifieke clubregels die gelden.
Van wedstrijden worden protocollen regelmatig bijgewerkt en beschikbaar gesteld aan de
leden. De laatste versie is altijd de versie die terug te vinden op de website van Golfpark De
Haenen.

1.2 Wedstrijdcommissie
De wedstrijdcommissie (commissie) is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden.
Aan de commissie is de behandeling opgedragen van overtredingen van de golfregels en/of
bepalingen van het wedstrijdreglement.
Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door de commissie georganiseerde
wedstrijden. Een ieder die zich inschrijft voor, dan wel deelneemt aan deze wedstrijden,
wordt geacht dit reglement te kennen.
De Commissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het wedstrijdprogramma aan te
brengen. De Commissie regelt de wedstrijden en beslist in geschillen. Indien niet vastgelegd
in dit reglement, zullen de regels van de NGF worden toegepast. In alle andere gevallen
beslist de wedstrijdleiding.

1.3 Veiligheid
Veiligheid tijdens een golfwedstrijd heeft een hoge prioriteit. Zie het protocol ‘Veiligheid en
afgelasten van wedstrijden’.
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Deelnemen aan wedstrijden

Alle wedstrijden die door de commissie georganiseerd worden zullen in principe qualifying
zijn, tenzij de spelvorm dit niet mogelijk maakt of wanneer de baan niet qualifying is.
Qualifying (Q) wedstrijden staan open voor alle leden met een GVB, met uitzondering van
maandmedal wedstrijden, waarvoor een actieve EGA handicap is vereist (op de NGF kaart
aangeduid met een Q*, zie http://www.ngfhandicap.nl/

2.1 Dispensatie EGA handicap Actief / Inactief
De wedstrijdcommissie stelt de handicapeisen voor elke wedstrijd vast. Als er al sprake is
van dispensatie voor de handicap eis om aan een wedstrijd mee te doen, dan is het de
wedstrijdcommissie, die daar een beslissing over kan nemen.
Zodra de inschrijving gesloten is voor deelname aan een wedstrijd waarvoor een actieve
handicap wordt vereist en er nog startplaatsen beschikbaar zijn, kan de wedstrijdcommissie
ook spelers met een inactieve handicap buiten mededinging toelaten. Dit om hen op die
wijze in de gelegenheid te stellen een Qualifying Score te produceren (bijvoorbeeld bij
maandmedal wedstrijden).

2.2 Aantal deelnemers.
Afhankelijk van het soort wedstrijd zullen maximum en minimum aantal deelnemers worden
aangekondigd op het inschrijfscherm van E-golf4U.
Ten aanzien van alle weekend wedstrijden geldt; dat hiervoor tenminste 25 deelnemers
ingeschreven horen te zijn bij sluiting van de inschrijving. Bij 24 of minder deelnemers wordt
de wedstrijd afgelast. Afgelasten zal door de wedstrijdleiding zo spoedig mogelijk worden
meegedeeld aan degenen die zich hebben ingeschreven en aan de receptie van het golfpark.
Bij alle wedstrijden zal bij een minder aantal deelnemers dan begroot in de
wedstrijdkalender, het surplus aan starttijden dat onbenut blijft direct na het samenstellen
van de startlijst worden teruggeven aan het golfpark.

2.3 Indeling en Samenstelling van de Flights
De flightindeling van wedstrijden wordt gemaakt door de wedstrijdleiding. Hierbij hanteert
de wedstrijdleiding als uitgangspunt:
 Het verschil in handicap in een flight bij voorkeur niet meer dan 14 is.
 Het staat de wedstrijdleiding vrij om flights van uitsluitend mannen of vrouwen
samen te stellen.
 Flights zullen bij voorkeur wisselend van samenstelling zijn.
 Flights bestaan bij voorkeur uit maximaal 3 competitors.
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Voorkeur voor vroeg of laat starten zal door de wedstrijdleiding zoveel mogelijk worden
gehonoreerd voor zover dit niet in strijd is met voorgaande uitgangspunten.

2.4 Inschrijven wedstrijd











De inschrijflijsten zullen minimaal 2 weken voor de wedstrijd op E-golf4U
gepubliceerd worden.
De inschrijving, sluitingsdatum en tijdstip wordt op de E-golf4U inschrijflijst
aangegeven.
Handicarts dienen door de leden zelf gereserveerd te worden bij het Golfpark.
Er zal door de wedstrijdleiding gestreefd worden om telkens twee handicart
gebruikers in één flight in te delen.
De startlijst voor wedstrijden zal uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd
worden gepubliceerd op E-golf4U.
Deelnemers dienen zichzelf op de hoogte te stellen van hun starttijd.
Als het maximum aantal deelnemers, zoals op de inschrijflijst vermeld is bereikt, kan
men zich plaatsen op de reservelijst.
De commissie heeft het recht deelnemers die zich niet op de reglementaire wijze
hebben ingeschreven of afgemeld, of zonder bericht niet zijn verschenen voor de
wedstrijd (No Show), te waarschuwen dan wel te schorsen conform het protocol van
waarschuwing / schorsing.
Bij No Show en afmelden nadat de startlijst is gepubliceerd, blijft het inschrijfgeld
verschuldigd.

2.5 Meldingstijden
Deelnemers aan een wedstrijd dienen zich uiterlijk 30 minuten voor hun starttijd te melden
bij de wedstrijdleiding, het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen en hun scorekaart op te
halen en te controleren. Deelnemers dienen vijf minuten voor hun starttijd op de (eerste)
Tee aanwezig te zijn.

2.6 Starttijd (Noot van regel 6-3a van de Golfregels)
Deelnemers dienen vijf minuten voor hun starttijd op de (eerste) Tee aanwezig te zijn. De
deelnemer moet starten op de door de commissie vastgestelde tijd. Indien de deelnemer,
klaar om te spelen, binnen vijf minuten na de starttijd op de startplaats aankomt - en er
geen omstandigheden zijn die rechtvaardigen om de straf van diskwalificatie niet op te
leggen, zoals bepaald in Regel 33.7 - dan is de straf voor het niet op tijd starten:

Matchplay: verlies van de eerste te spelen hole,

Strokeplay: twee slagen op de eerste te spelen hole.
De Commissie heeft het recht om reservespelers tot de starttijd toe te voegen aan de
startlijst ter vervanging van spelers die niet aan de start verschijnen, zowel in match-play als
in Strokeplay.
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2.7 Scorekaart




Na het betalen van het inschrijfgeld ontvangt de deelnemer zijn scorekaart.
De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen op straffe
van diskwalificatie.
Deelnemers aan wedstrijden dienen na afloop van de wedstrijd de scores in te
voeren in de zuil in het clubhuis.

2.8 Langzaam spel





De wedstrijdleiding heeft het recht een speler/partij die oponthoud veroorzaakt dan
wel de Etiquetteregels (bv. doorlaten) niet toepast, regelend op te treden conform
regel 6-7.
In het bijzonder bij qualifying strokeplay wedstrijden zal de wedstrijdleiding ter
voorkoming van langzaam spel (`slow-play`) Regel 33-1 als richtlijn voor de
toegestane speeltijd van 9 holes, van 18 holes en per slag aanhouden:
 Een speler die langer doet over een slag dan 50 seconden,
 Een flight die de tijdslimiet van 2 uur en 8 minuten per 9 holes overschrijdt.
 Of de onder a. bedoelde speler of de onder b. bedoelde flight als volgt
straffen
 de eerste overtreding één strafslag
 de tweede overtreding twee strafslagen
 bij de volgende overtreding volgt diskwalificatie
Om tijd te sparen wordt aanbevolen, indien de speler meent dat zijn bal misschien
verloren is of buiten de baan is terechtgekomen, een provisionele bal te slaan

2.9 Gevolgen van onsportief gedrag
De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor bij overtreding van dit reglement
passende maatregelen te nemen, voor zover de regels hierin niet voorzien.

2.10 Inleveren van de scorekaart
De deelnemer is verplicht de eigen scorekaart, nadat de scores zijn ingevoerd in de zuil,
binnen 15 minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde, te
controleren en volledig ingevuld, ondertekend in te leveren bij de wedstrijd commissie.
Indien de deelnemer zich niet aan deze verplichting houdt, kan deze worden
gediskwalificeerd.
Onvolledig ingevulde of niet-ondertekende kaarten worden terzijde gelegd en beschouwd
als No Return: de scores die in de computer zijn ingevoerd worden uit het systeem
verwijderd.
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Prijsuitreiking:
De wedstrijdleiding verzamelt de uitslagen en controleert de kaarten van de winnaars op
juiste telling. Van de uitslag wordt een uitdraai gemaakt voor het publicatiebord en een
uitdraai om, na afloop van de prijsuitreiking, onder de deelnemers rond te laten gaan.
De wedstrijdleiding probeert om zo spoedig mogelijk na binnenkomst van de laatste
flight de prijsuitreiking te doen.
De prijzen die gegeven worden kunnen per wedstrijd verschillend zijn. Het te besteden
bedrag voor prijzen staat echter wel vast volgens de richtlijnen die de
wedstrijdcommissie hiervoor hanteert.
Bij gelijk eindigen wordt door de wedstrijdleiding uitleg gegeven hoe de berekening is.
Bij het behalen van meerdere birdies tijdens een wedstrijd, wordt 1 birdie uitgereikt.
De winnaar van de wedstrijd wordt gevraagd om een korte toespraak te houden.
Van de winnaars van de wedstrijd wordt een foto gemaakt.
De wedstrijdleiding zorgt ervoor dat foto en uitslag zo spoedig mogelijk na de wedstrijd
op de site komt.

3.1 Na de prijsuitreiking
De Uitslag en foto wordt geplaatst op de site van de Haenen en tevens is de uitslag op het
prikbord te vinden.
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