WEDSTRIJDREGLEMENT

“RACE TO HOUTRAK" 2018

Aard en doel wedstrijdserie “Race to Houtrak”
De competitie “Race to Houtrak” is een klassement-strijd van de hierna genoemde wedstrijdreeksen en 18-holes
individuele stablefordwedstrijden door de WeCo georganiseerd en wordt afgesloten met een finaledag in oktober
van ieder jaar. Deelname aan de finaledag is afhankelijk van de ranking in het klassement van “Race to Houtrak”.
Titel winnaar “Race to Houtrak”: CLUBKAMPIOEN STABLEFORD HOUTRAK
De winnaar van de finalewedstrijd mag zich Stablefordclubkampioen(e) van Houtrak noemen en wordt vereeuwigd
op het laureatenbord “Stablefordkampioen Houtrak”.
Start “Race to Houtrak”
De “Race to Houtrak” start met de eerste wedstrijd van de Wintermasters voorafgaand aan het jaar waarin de
finaledag wordt gespeeld.
De laatste wedstrijd van de “Race to Houtrak” is de laatste wedstrijd direct voorafgaand aan de finaledag en is
afhankelijk van de jaarlijks op te stellen wedstrijdkalender en de geplande finaledag in enig jaar.
Wedstrijden, welke onderdeel van de “Race to Houtrak” zijn:
 Wintermasters 18 Holes wedstrijden
 Damesdag: alle 18 holes stableford maandbekers in zomerseizoen
 Herendag: alle 18 holes stableford maandbekers in zomerseizoen
 Houtrakbekers en Halfwegbekers
 Maandagavondcompetitie 18 holes
 Woensdagavondcompetitie 18 holes (de stableford uitslag is bepalend voor de te behalen punten voor het
klassement)
 Donderdagavondcompetitie 18 holes
 Alle door de WeCo georganiseerde individuele (dus geen teamwedstrijden) 18 holes stablefordwedstrijden
De rang in de stablefordsuitslag van deze wedstrijden is bepalend voor de te behalen punten voor het klassement en
geldt ook als de wedstrijd niet-qualifying is.
Te verdienen punten per wedstrijd (uitgezonderd finaledag)
Het aantal te verdienen punten per wedstrijd voor het klassement is afhankelijk van het aantal deelnemers aan de
desbetreffende wedstrijd en wel als volgt :
 < 10 deelnemers: geen punten te verdienen
 10 t/m 19 deelnemers: 5, 4, 3, 2, 1
 20 t/m 29 deelnemers: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
 30 of meer deelnemers: 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Indien in een wedstrijd twee of meer spelers hetzelfde aantal stablefordpunten hebben, behalen ze hetzelfde aantal
punten volgens de hiervoor genoemde staffel van te verdienen punten voor die wedstrijd.
Bijvoorbeeld : twee spelers hebben 39 stablefordpunten tijdens de wintermasters waar 45 deelnemers aan meededen en zijn 1 en 2
in de daguitslag op basis van laatste 3, 6 en 9 holes. Voor de verdiende punten voor de race to Houtrak krijgen ze allebei 15 punten.

Voor het klassement gelden “the Best 6“
Alleen de 6 wedstrijden waar je de meeste punten hebt gescoord tellen mee voor de ranking.
Dus hoe vaker je meedoet, hoe meer kans om je ranking te verbeteren! Maximaal kun je dus 90 punten scoren.
Kwalificatie Finaledag “Race to Houtrak”
De 85 best gerankte spelers plus ties in het klassement worden uitgenodigd om deel te nemen aan de finaledag. Dus
bij meerdere spelers met een gelijk aantal punten op de 85e plek kunnen al deze spelers meedoen aan de finaledag.
Indien een geplaatste speler voor de finaledag verhinderd is en het deelnemersveld minder dan 85 bedraagt, wordt
de eerstvolgende in het klassement uitgenodigd voor deelname.
De indeling per flight op de finaledag wordt bepaald door de ranking in het klassement.
De spelers met de hoogste ranking spelen in de laatste flight
Winnaar “Race to Houtrak”
De winnaar van de finaledag wordt bepaald door de speler die op de finaledag de meeste stablefordpunten behaald.
Indien meerdere spelers dezelfde score hebben , wordt er een play-off gespeeld op stablefordpunten. Winnaar van
de play-off is diegene, die bij beëindiging van een hole meer stablefordpunten heeft dan de ander(en). Bij gelijk
aantal stablefordpunten wordt er door deze spelers nog een hole gespeeld etc. totdat er een winnaar bekend is.

