Wedstrijdreglement Week-End Tornooien 2021.
Wedstrijdformule:
Strokeplay met een maximum aantal slagen van netto par +2 per hole.
Resultaat blijft in Single Stableford, tenzij anders aangekondigd.
Bij gelijke stand primeert laatste 9, laatste 6, laatste 3, laatste hole.
Reeksen
Heren 1
Heren 2
Heren 3
Dames 1
Dames 2
Rabbits Heren
Rabbits Dames

0.0 – 16.4
16.5 – 26.4
26.5 – 36.0
0.0 – 26.4
26.5 – 36.0
37.0 – 54.0
37.0 – 54.0

Geel
Geel
Blauw
Blauw
Rood
Blauw
Rood

Inschrijven:
De inschrijvingen gebeuren via de website en worden afgesloten:
om 20.00 uur de Dinsdag voor het tornooi. Uitschrijven is dan niet meer
mogelijk. Je kan je inschrijven voor : vrijdag, zaterdagvoormiddag of
zaterdagnamiddag zondagvoormiddag of zondagnamiddag.
Inschrijven als reserve is mogelijk, bij opmerkingen vermelden voor welke dag(en) je
reserve wenst te zijn. Inschrijven als reserve kan pas vanaf dat het tornooi volzet is.
Weekleden mogen alleen op vrijdag inschrijven.
Indien zij inschrijven op zaterdag of zondag worden zij automatisch geschrapt.
Juniors vanaf 13 jaar met maximum handicap 36 kunnen eveneens deelnemen.
Startlijst verschijnt op i-golf vanaf Donderdag 12.00 uur.
Afmelden na het sluiten van de inschrijvingen kan uitsluitend via mail:

info@dekluizen.be
Prijsuitreiking & Receptie : Zondag om 19.00 uur ( tenzij anders bepaald )
Dresscode :
Heren: Jacket or tie
Dames: Elegant sportief - Niet in golfkledij
Juniors: Niet in golfkledij
Bij sommige tornooien kan in overleg met de sponsor en de wedstrijdcommissie
hiervan worden afgeweken.
Indien een prijs via tombola wordt toegekend moet de winnaar ook de dresscode respecteren.

Verdeling der prijzen:
Er zijn per reeks 3 nettoprijzen voorzien.
De prijs van de spelers die NIET aanwezig zijn wordt niet doorgegeven maar verloot onder
de aanwezige deelnemers.
Op verzoek van de sponsor kan hiervan worden afgeweken.
Er is een brutoprijs total field. Deze prijs is cumuleerbaar met de nettoprijs tenzij
anders bepaald door de sponsor.
Om recht te hebben op een prijs moet de deelnemer op de scorekaart
hebben aangeduid dat hij/zij zal aanwezig zijn.
Wie niet voldoet aan de dresscode zal geen prijs kunnen ontvangen.
Caddies:
Enkel op het Clubkampioenschap Strokeplay zijn caddies toegelaten voor de 2de ronde.
Professionele golfspelers mogen niet optreden als caddie.
Verantwoordelijkheid van Speler en Marker:
1. Na elke hole behoort de marker de score met de speler te verifiëren
en deze te noteren.
2. Ondertekenen en inleveren van de kaart:
Na afloop van de ronde dient de speler zijn score, voor elke hole, samen met de
marker te controleren en twijfelachtige punten aan de commissie voor te
leggen. Hij moet zich er van vergewissen dat hijzelf en de marker de scorekaart
hebben ondertekend.
Belangrijk : Price-giving YES NO aanduiden.
Geen aanduiding wordt aanzien als NO.
Er is een box voorzien waarin de spelers hun scorekaart,
onmiddellijk na afloop van hun ronde en controle dienen te deponeren.
3. Ook de marker kan gediskwalificeerd worden bij het niet naleven van zijn/haar
verplichtingen.
4.Veranderingen op een scorekaart:
Op een scorekaart mogen geen veranderingen meer worden aangebracht, nadat de
speler deze heeft ingeleverd, zonder toestemming van de commissie.
Scores mogen niet overschreven worden, wel doorstrepen en opnieuw schrijven.
Volgende overtredingen kunnen een schorsing tot gevolg hebben:
1. Afmelden na publicatie van de startlijst.
2. Niet komen opdagen zonder afmelden.
3. Op weekend tornooien prijs niet komen afhalen zonder afmelden.
4. Overtreding etiquette regels op het terrein : kledij niet conform, bunkers niet harken,
niet herstellen van pitchmarks, niet terugplaatsen van plaggen.
Wedstrijdcommissie: Willem Meersschaut – Sam Baeyens –Pascal Van Den Berge

