Wedstrijdreglement 2018
ALGEMEEN

 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de “Rules of Golf”, zoals vastgesteld door de Royal &
Ancient Golfclub of St. Andrews en volgens de (tijdelijke) Plaatselijke Regels van de Golfclub
Houtrak. De wedstrijdcommissie en subcommissies organiseren alle wedstrijden van de club zoals
weekendwedstrijden, clubkampioenschappen, zomeravondwedstrijden, wedstrijden op de herenen damesdagen en tijdens de clubweek.

 Alle wedstrijden worden gespeeld over 18 holes, tenzij anders vermeld. Wedstrijden, met
uitzondering van inloopwedstrijden, waarvoor minder dan 16 spelers zich hebben ingeschreven,
vinden geen doorgang.

 Het wedstrijdseizoen loopt van 1 maart t/m 29 februari. Aan het begin van het jaar wordt een
wedstrijdprogramma gepubliceerd. Na publicatie behoudt de commissie zich te allen tijde het
recht voor om wijzigingen in het programma aan te brengen. Er wordt gestreefd naar een
evenwichtige deelnamemogelijkheid voor alle handicapgroepen. Afwijkende en aanvullende
regels voor een bepaalde wedstrijd worden door de commissie vóór de wedstrijd gemeld.
INSCHRIJVING

 Deelname aan wedstrijden staat, m.u.v. theeleden, open voor leden met handicap -9 tot 54.
 Inschrijven voor deelname aan wedstrijden dient te geschieden via de Houtrak site; inloggen op
“mijn Houtrak” of via de zuil op de club.
1. Weekend

4 weken vóór de wedstrijd

2. Zomeravond

op de dag zelf, via de site of bij de wedstrijdleiding

3. Heren- en Damesdag

3 weken of 1 week van tevoren of op de dag zelf.

4. Clubweek

uiterlijk 6 weken van tevoren

 Bij inschrijvingen, indien er keuze voor de te spelen tee is, de juiste kleur tee aanvinken.
 Uitschrijven is mogelijk via de site of zuil tot de starttijden vermeld zijn; daarna dient dit te
geschieden bij de wedstrijdleider. Niet afmelden: NoShow

 Sluitingsdatum, naam van de wedstrijd, spelvorm, inschrijfgeld en maximum aantal deelnemers
staan vermeld bij de “info” van de betreffende wedstrijd op de website.

 Inschrijven is alleen mogelijk indien de speler aan de handicap- en examenvereisten voor de
betreffende wedstrijd voldoet. Alleen de wedstrijdleider kan bij uitzondering anders beslissen.
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 Met uitzondering van speciaal voor de handicapgroep VI (37-54) uitgeschreven wedstrijden, de
maandagzomeravondcompetitie en de (woensdag)herendag is de maximale deelnamehandicap
voor alle wedstrijden 36.
STARTLIJST

 Starttijden worden 3 tot 4 dagen van te voren op de site vermeld. Startlijsten zijn definitief op
moment van publicatie. De startlijsten van de Clubweek worden 1 week voor aanvang van de
wedstrijd gepubliceerd.

 Alle wedstrijden beginnen op de tijd die op de startlijst staat aangegeven.
 Bij de “info” van de wedstrijd staan de naam en telefoonnummer van de wedstrijdleider vermeld.
Indien men na publicatie van de startlijst niet aan de wedstrijd kan deelnemen is afmelden bij de
betreffende wedstrijdleider verplicht. Op de wedstrijddag zelf kan uitsluitend telefonisch of aan
de wedstrijdtafel afgemeld worden. Dit kan alsnog verplichting tot betaling van inschrijfgeld tot
gevolg hebben.

 Reservespelers worden, indien er plaatsen vrij komen, ingedeeld in volgorde van inschrijving.
 De reservespeler moet op de startlijst controleren of hij is ingedeeld. Reservespelers, die niet zijn
ingedeeld, kunnen alsnog door de wedstrijdleider worden benaderd.
STARTTIJD

 Regel 6-3 van de golfregels is van toepassing, dus deelnemers moeten zich houden aan de
starttijd en spelerscombinatie zoals aangegeven op de startlijst.

 De wedstrijdleiding heeft het recht opengevallen plaatsen in te vullen.
 Uiterlijk 30 minuten vóór de aangegeven starttijd wordt de speler geacht zich te melden bij de
wedstrijdleiding voor het betalen van het inschrijfgeld en het in ontvangst nemen van de
scorekaart. Indien deelnemers zich later melden dan 15 minuten vóór de starttijd behoudt de
wedstrijdleiding zich het recht voor reservespelers in te delen op de starttijd van de te late
deelnemer.

 Deelnemers worden geacht 10 minuten vóór de starttijd op de eerste tee aanwezig te zijn.
NO SHOW

 Wegblijven bij een wedstrijd zonder af te melden bij de wedstrijdleiding heeft een boete van € 10
plus betaling van het inschrijfgeld tot gevolg. Een No Show kan, naast het betalen van
bovengenoemde boete, schorsing voor volgende wedstrijd(en) tot gevolg hebben, dit ter
beoordeling van de voorzitter van de wedstrijdcommissie. Het niet betalen van de boete kan
leiden tot uitsluiting voor alle wedstrijden. De speler zal hierover door de voorzitter van de
wedstrijdcommissie worden geïnformeerd. Indien de speler schriftelijk (mail) een aanvaardbare
verklaring voor zijn afwezigheid kan geven, kan de voorzitter van de wedstrijdcommissie de boete
of schorsing opheffen.

 Spelers zijn verplicht deel te nemen aan eventuele activiteiten na de wedstrijd, zoals een borrel of
buffet, indien zij zich daarvoor hebben opgegeven. Afwezigheid bij die activiteiten kan er toe
leiden dat de kosten hiervan alsnog verhaald worden op de speler.
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SCOREKAART

 De speler moet bij het in ontvangst nemen van de scorekaart zijn exact handicap controleren. Een
afwijkende handicap moet bij de wedstrijdleider gemeld worden. Het spelen vanaf een te hoge
playing handicap heeft diskwalificatie tot gevolg.

 De speler dient zijn scorekaart direct na binnenkomst in de computer in het clubhuis in te voeren
en getekend door speler en marker bij de wedstrijdtafel in te leveren.

 Zodra

de speler de wedstrijdtafel (scoring area) heeft verlaten is de scorekaart officieel
ingeleverd.
HANDICAPVOORWAARDE

 Een speler die in de laatste 14 maanden geen 3 qualifying scores heeft ingeleverd kan uitsluitend
buiten mededinging (BM) aan wedstrijden deelnemen. Zodra de handicap van de speler door de
handicapcommissie op basis van de ingeleverde handicapscores is vastgesteld, heeft de speler
recht op volledige deelname aan alle wedstrijden. De wedstrijdleiding heeft in uitzonderlijke
gevallen de mogelijkheid van bovenstaande af te wijken.

 Voor clubkampioenschappen komen spelers die geen 3 handicapscores hebben ingeleverd in de
laatste 14 maanden niet in aanmerking, ook niet Buiten Mededinging, tenzij in het
wedstrijdreglement voor de clubkampioenschappen is opgenomen dat in geval van onvoldoende
inschrijvingen in een categorie de wedstrijdleiding in overleg met het bestuur en de ReHaCo in
uitzonderlijke gevallen kan besluiten de open plekken alsnog op te vullen met deelnemers die
niet aan de eis van 3 kaarten voldoen.

 Clubkampioenschappen hebben een eigen wedstrijdreglement welke gelijk met de start van
inschrijving op de website gepubliceerd zal worden.
WEDSTRIJDVERLOOP

 De deelnemers moeten op de hoogte zijn van de voorwaarden waaronder zij aan de wedstrijd
deelnemen.

 Het voortijdig beëindigen van de wedstrijd moet gemeld worden bij de wedstrijdleider.
 Indien een speler deelneemt aan een wedstrijd met een lagere handicapcategorie, dan speelt hij
van de maximumhandicap van de geldende categorie. De Regel- en Handicapcommissie zal het
scoreresultaat beoordelen op basis van de exact handicap van de speler.

 De wedstrijdleiding zal toezien op de volgende punten:
Langzaam spel (bij verlies van afstand en/of sneller spel van achterop komende flight:
doorlaten).
b. Het opnemen van de bal bij stableford- of teamwedstrijden wanneer geen punten meer
gescoord kunnen worden.
c. Correct gebruik van trolleys, buggies, handicarts en golftassen.
a.
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ONDERBREKEN VAN WEDSTRIJD

 De wedstrijdleiding is gerechtigd de wedstrijden bij gevaar of calamiteiten te onderbreken of, in
overleg met greenkeepingstaff en Regel- en Handicapcommissie, de wedstrijd volledig af te
breken.
Hiervoor is een sirene aangebracht in het clubhuis. De volgende signalen worden gebruikt:
SPEL ONDERBREKEN:
drie opeenvolgende korte tonen van ca. 2 seconden
b. STOPPEN MET SPELEN (IEDEREEN NAAR HET CLUBHUIS/SCHUILPLAATS)
één ononderbroken toon
c. SPEL HERVATTEN
twee opeenvolgende korte tonen van ca. 2 seconden
a.

 Slecht weer is geen reden tot het staken of onderbreken van een wedstrijd.
HANDICARTS

 Het gebruik van een handicart is met uitzondering van alle clubkampioenschappen voor alle door
de vereniging georganiseerde wedstrijden toegestaan. Voor de clukampioenschappen kan
hiervoor een uitzondering worden gemaakt en in het clubkampioenschappenwedstrijdreglement
worden opgenomen.

 Het meerijden door belangstellenden is tijdens wedstrijden niet toegestaan.
 De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het reserveren van een handicart bij de caddiemaster.
UITSLAG

 Indien een wedstrijd op een andere hole wordt gestart dan hole 1, worden de holes 10 t/m 18 als
laatste negen holes beschouwd, onafhankelijk van de volgorde waarin de holes worden gespeeld.

 Bij een wedstrijd over meerdere ronden, wordt de uitslag eerst bepaald over de laatste 18 holes
en wordt vervolgens gekeken naar de laatste 9 holes etc. van deze ronde.

 De

uitslag bij gelijk wedstrijdresultaat in Matchplaywedstrijden, waarvoor een winnaar
vastgesteld moet worden, wordt bepaald door een sudden-death play-off, te beginnen op hole 1
of bij hoge uitzondering in overleg met en met toestemming van de wedstrijdleiding op een
andere beschikbare hole.

 Bij gelijk wedstrijdresultaat in overige gevallen (ties) wordt de uitslag als volgt bepaald:
Bij strokeplaywedstrijden met of zonder handicapverrekening, wordt het vergelijken van de
scorekaarten (“matching scorecards”) aanbevolen. De winnaar wordt bepaald op basis van de
beste score over de laatste negen holes. Indien de spelers die gelijk zijn geëindigd ook hetzelfde
resultaat hebben over de laatste negen holes, dan wordt de winnaar bepaalt op basis van de
laatste zes holes, de laatste drie holes en ten slotte de 18de hole.
Indien deze methode wordt toegepast bij een strokeplaywedstrijd met handicapverrekening
behoort de helft, een derde, een zesde, etc. van de playinghandicaps te worden afgetrokken;
breukdelen tellen mee en worden niet afgerond.
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Bij wedstrijden waar de stroke index wel van belang is, zoals vierbal-strokeplay, en Bogey-, Paren Stablefordwedstrijden moeten de handicapslagen worden toegekend zoals zij de spelers
volgens de scorekaart(en) worden gegeven.

 Bij teamwedstrijden van 3 of meer spelers waarbij het team niet compleet is, kan door de
wedstrijdleider een verrekening worden toegepast.

 Verdeling van wedstrijdpunten bij COMPETITIES over 9 of 18 holes:
o Bij 1 t/m 9 deelnemers, excl. BM spelers:

geen wedstrijdpunten, uitsluitend dagprijzen.

o Bij 10 t/m 15 deelnemers excl. BM spelers:
o Bij 16 of meer deelnemers, excl. BM spelers:

11-9-7-5 punten.
15-13-11-9-7-5 punten.

o Bij ties worden de punten verdeeld.
Verdeling van wedstrijdpunten bij Halfweg-, Houtrakbeker en Wintermasters over 9 of 18 holes:
o Bij 16 of meer deelnemers, excl. BM spelers:

19-17-15-13-11-9-7-5-3-1 punten.

o Bij ties worden de punten verdeeld.
PRIJSUITREIKING

 Direct na het bepalen van de uitslag vindt de prijsuitreiking plaats. Alle deelnemers horen hierbij
in gepaste kleding aanwezig te zijn.

 Indien men door bijzondere zwaarwegende omstandigheden niet bij de prijsuitreiking aanwezig
kan zijn, moet men zich afmelden bij de wedstrijdleider. Zo niet, dan komt de speler niet in
aanmerking voor eventuele prijzen.

 Een speler die denkt niet bij de prijsuitreiking aanwezig te (kunnen) zijn, dient zijn of haar naam
niet op de neary of longest drive bordjes te vermelden.
GESCHILLEN

 Bij geschillen en kwesties waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider, in
samenspraak met de voorzitter van de wedstrijdcommissie en de Regel- en Handicapcommissie.
Wijzigingen en aanvullingen worden op het informatiebord vermeld.
Met de uitgave van dit wedstrijdreglement (juni 2018) vervalt het vorige.

RL/RF

WeCo/ReHaCo

Pagina 5 van 5

