Reglement Senioren Matchplay Kampioenschap - Dames en Heren
Het algemene wedstrijdreglement van Golfclub Kavel II Beemster is van toepassing,
met als aanvulling de volgende regels:
1. Gedurende de Qualifying periode wordt het Senioren Matchplay Kampioenschap
georganiseerd.
2. Senioren zijn Dames en Heren van ˃ 50 jaar per 1 maart van het speeljaar.
3. De maximale EGA handicap voor deelname is 36.0
4. Er wordt met volledige handicapverrekening gespeeld, de maximale verrekening
is 18 slagen.
5. De deelnemers worden per 2 ingedeeld, de winnaar gaat door naar de volgende
ronde.
6. De deelnemende spelers regelen zelf hun wedstrijd binnen 4 weken na aanvang
en bij iedere volgende ronde binnen 4 weken.
7. Het vermelden bij inschrijving van het telefoonnummer is daarom verplicht.
8. De wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de “Rules of Golf” van de
R&A Rules Limited (Regel) editie 2016, evenals de NGF Golfregels editie 2016
aangevuld met de Plaatselijke Regels zoals die op de dag van de wedstrijd gelden.
9. De wedstrijden worden gespeeld met "vrije Tee keuze".
10. De wedstrijd gaat over 18 holes, zodra het aantal gewonnen holes groter is dan
er nog te spelen zijn is de wedstrijd gewonnen.
11. Bij gelijke eindstand wordt er, vanaf hole 1 net zo lang doorgespeeld tot de
wedstrijd is gewonnen.
12. Na afloop dient de uitslag in het wedstrijdschema te worden genoteerd en gaat
de winnaar automatisch naar de volgende ronde
13. Is één van beide spelers niet in staat binnen 4 weken te verschijnen of
onbereikbaar is, dan gaat de ander door naar de volgende ronde. Hierin beslist
de wedstrijdleiding.
14. Het gebruik van een buggy, handicart of ander vervoermiddel is alleen
toegestaan voor leden die in het bezit zijn van een EDGA handicappas of als zij
in het bezit zijn van een gebruikerskaart van de stichting Handicart.
15. Het spelen met een caddie is toegestaan, mits deze de golfregels kent en toepast.
Regel 6-1 is van toepassing.
16. Afwijkingen op dit Reglement uitsluitend met toestemming van de
wedstrijdleiding voor deze wedstrijd.
17. Bij meningsverschillen neemt u contact op met de wedstrijdleiding.
18. Beslissingen (rulings) van de wedstrijdleiding en/of referee zijn bindend en
onherroepelijk (regel 34-2).
Lees vooral het algemene wedstrijdreglement!
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