
Wedstrijdreglement

1. De toepasselijke regels
Op alle wedstrijden, georganiseerd door of namens de GCH, is dit wedstrijdreglement van toepassing. Voor bijzondere wedstrij-
den kan hiervan op onderdelen worden afgeweken, mits dit voor aanvang van de wedstrijd door de wedstrijdleiding kenbaar is 
gemaakt.

Wedstrijden worden gespeeld volgens de “Rules of Golf”, vastgesteld door de R&A Rules Limited, alsmede de Nederlandse verta-
ling daarvan, die is uitgegeven door de Nederlandse Golf Federatie. Deze regels worden aangevuld met de Plaatselijke Regels, 
zoals deze zijn vermeld op de scorekaart en de Tijdelijke Plaatselijke Regels zoals die gelden op de dag van de wedstrijd en die 
worden gepubliceerd in de hal van het clubhuis.

De verantwoording voor de wedstrijd berust bij de wedstrijdleiding. Tenzij anders is aangegeven worden de wedstrijden ge-
speeld over 18 holes. Deelname aan wedstrijden is voorbehouden aan leden van de vereniging in bezit van een actieve handi-
cap, tenzij anders wordt vermeld op de wedstrijdaankondiging.

2. Etiquette 
Van de deelnemers aan wedstrijden wordt verwacht dat ze zich op een sportieve en correcte wijze gedragen. Gepaste kleding is 
een vereiste, zowel op de baan als bij de prijsuitreiking en in het clubhuis in het algemeen. Het gebruik van mobiele telefoons 
is tijdens een wedstrijd niet toegestaan, behalve in noodgevallen. Overtreding kan leiden tot diskwalificatie.
Deelnemers aan wedstrijden worden geacht aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking.
Tijdens de wedstrijden is het gebruik van een buggy alleen toegestaan voor houders van een handicart. Er mag dus géén uitrus-
ting van een niet handicartpashouder vervoerd worden.

3. De wedstrijden 
Jaarlijks wordt een wedstrijdprogramma opgemaakt en op de website geplaatst.
De wedstrijdcommissie kan besluiten om een wedstrijd uit te schrijven, die niet in het programma is opgenomen. De wedstrijd-
commissie kan besluiten om een in het wedstrijdprogramma opgenomen wedstrijd of een andere wedstrijd te laten vervallen, 
b.v. indien zich te weinig deelnemers hebben aangemeld voor een wedstrijd.

4. Inschrijving en afmelden
Tenminste 3 weken van tevoren wordt de inschrijving voor een wedstrijd via de website van de GCH en via E-Golf4U zuil in het 
clubhuis opengesteld tenzij bij de aankondiging van een wedstrijd is vermeld dat een andere wijze van inschrijving geldt.

Daarbij wordt vermeld voor welke categorie(ën) de wedstrijd geldt, hoeveel deelnemers maximaal aan de wedstrijd kunnen 
deelnemen, wat het inschrijfgeld is en op welk tijdstip de inschrijving sluit. Tevens worden daarbij de naam, het mailadres of het 
telefoonnummer van de wedstrijdleider vermeld.

Inschrijven en afmelden dient via de GCH website of via de Zuil in de hal plaats te vinden, dan wel op de wijze als bij het uit-
schrijven van de wedstrijd is vermeld.
Indien door bijzondere omstandigheden niet kan worden ingeschreven of afgemeld op de hiervoor genoemde wijze dient men 
contact op te nemen met de desbetreffende wedstrijdleider.
Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers wordt men op de reservelijst geplaatst. Als er afmeldingen zijn deelt de 
wedstrijdleiding de namen van de reservelijst, in beginsel op volgorde van inschrijving, in op de opengevallen plaatsen.
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5. Startlijst, afmelden of niet verschijnen
Na sluiting van de inschrijving wordt uiterlijk twee dagen voor de wedstrijd een startlijst opgemaakt en via de website gepu-
bliceerd.

In geval van verhindering dient men dit onmiddellijk doch uiterlijk 24 uur voor de wedstrijd te melden aan de wedstrijdleider, 
die op de startlijst staat vermeld.

Het komt vaak voor dat er veel afzeggingen zijn of dat een deelnemer niet verschijnt. De wedstrijdleiding kan een klacht neer-
leggen bij het bestuur. Het bestuur kan besluiten tot een sanctie. Een sanctie kan zijn, dat men 3 maanden van deelname aan 
wedstrijden wordt uitgesloten.

6. Starttijden
Men dient zich uiterlijk 30 minuten voor de op de startlijst vermelde starttijd te melden bij de wedstrijdleiding.
Bij een shotgunwedstrijd dient men zich uiterlijk 1 uur van tevoren te melden bij de wedstrijdleiding.

Uiterlijk 10 minuten voor de bepaalde starttijd dient men aanwezig te zijn op de tee waarvan de ronde gestart moet worden.

Indien een speler binnen vijf minuten na zijn starttijd klaar om te spelen op zijn startplaats aankomt - en er zijn geen omstan-
digheden die het rechtvaardigen om af te zien van de straf van diskwalificatie volgens Regel 33-7 - is de straf voor het te laat 
starten, verlies van de eerste hole bij matchplay of twee strafslagen op de eerste hole bij strokeplay. (noot bij Regel 6-3) Het 
inschrijfgeld blijft onverkort verschuldigd, ook in geval van diskwalificatie.

7. Onderbreken van een wedstrijd
Wanneer het spel door de wedstrijdleiding wordt stopgezet, middels sirene of toeter, doordat een gevaarlijke situatie ontstaat 
(bijvoorbeeld onweer), dan mogen de spelers, die zich tussen twee holes bevinden, het spel niet hervatten voordat de wedstrijd-
leiding hiertoe opdracht heeft gegeven. 

Spelers die bezig zijn een hole te spelen, moeten het spel onmiddellijk onderbreken en mogen het spel niet hervatten voordat 
de wedstrijdleiding hiertoe opdracht heeft gegeven. 

Zie voor onderbreking en hervatting van het spel de bepalingen van golfregel 6-8, de noot onder regel 6-8b en Appendix 1 deel 
C, paragraaf 5.

8. Score en scorekaarten
Tenzij door de wedstrijdleiding anders is bepaald, dient ieder deelnemer direct na het beëindigen van de wedstrijd/ronde zijn 
kaart met de gemaakte scores te verifiëren met zijn/haar marker en na ondertekening van de kaarten de score in de hal op de 
zuil in te voeren.

Met inachtneming van het bepaalde in punt 1 dienen de scorekaarten steeds direct, compleet ingevuld, na afloop van de wed-
strijd bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd, doch zo mogelijk uiterlijk 10 minuten na het beëindigen van de wedstrijd/
ronde voor controle door de wedstrijdleiding.
Te laat inleveren van de scorekaart kan sancties tot gevolg hebben.
Niet inleveren van de scorekaart wordt geregistreerd als ”No Return”.

Uitsluitend deelnemers met een” actieve handicap” komen in aanmerking voor een eventuele prijs. Deelnemers zonder een 
actieve handicap nemen buiten mededinging deel aan de wedstrijd, maar de score is wel qualifying als de wedstrijd qualifying 
is. De wedstrijdcommissie kan in voorkomende gevallen van deze regel afwijken. Dit zal voorafgaand aan de wedstrijd gepubli-
ceerd worden.
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9. Sluiting van de baan 
Voorafgaande aan de wedstrijd zal de baan enige tijd gesloten zijn. Dit staat vermeld in het wedstrijdschema en is op te vragen 
bij het secretariaat.

10. Beslissing bij gelijk spel 
Bij matchplay wedstrijden met en zonder handicapverrekening:
Wanneer een partij eindigt in een gelijk spel dient de ronde onmiddellijk in aansluiting op de vastgestelde ronde te worden 
verlengd met zoveel holes als nodig zijn voor het winnen van de partij. In een partij met handicapverrekening dienen de handi-
capslagen te worden gegeven conform de oorspronkelijke vastgestelde ronde.

Bij strokeplay wedstrijden met handicapverrekening:
Bij gelijke netto score wordt de winnaar bepaald op basis van “matching cards” d.w.z. de beste netto score over resp. de laatste 
negen, zes, drie of de laatste hole. Wanneer dan nog geen beslissing is gevallen is de speler met de laagste handicap winnaar.

Bij strokeplay wedstrijden zonder handicapverrekening:
Indien de tijd het toelaat moet een play-off worden gespeeld over een nader te bepalen aantal holes. Is dit niet mogelijk dan 
wordt de methode gevolgd zoals bij strokeplay wedstrijden met handicapverrekening. Wanneer dan nog geen beslissing is ge-
vallen dan wint de speler met de hoogste handicap.

Bij Stableford wedstrijden:
Bij gelijke netto score wordt de winnaar bepaald door “matching cards”. Is dan nog geen beslissing gevallen dan wint degene 
met de laagste handicap. 

Bij Shotgun wedstrijden.
Bij Stableford- of Strokeplay wedstrijden met handicap verrekening en met een All Tee Shotgun start of Shotgun start op meer-
dere holes (holes 1 en 5) en er is een gelijke stand, dan wordt de winnaar bepaald door “matching cards”, waarbij gerekend wordt 
vanaf de hole waarop de speler daadwerkelijk is gestart. De wedstrijdcommissie moet de uitslag zonodig handmatig corrigeren 
waarvoor dit relevant is (tenminste correcte nummers 1 t/m 3).

11. Veranderingen in het programma
Het bestuur en de wedstrijdcommissie behouden zich het recht voor om veranderingen in het programma aan te brengen zon-
der voorafgaande publicatie.

12. Bijzondere regelingen 
Zomeravond Competitie (ZAC):
Deelnemen aan de ZAC is alleen mogelijk voor spelers met een hcp tussen 10 en 40. 

Strokeplay Backtee Competitie (SBC):
De Strokeplay-Backtee-Competitie is een wedstrijd die speciaal bedoeld is voor de lagere handicappers binnen de club. Er was 
een duidelijke behoefte van de lagere handicappers om een speciale competitie te organiseren. 
Heeft men op 1 april handicap 22.4 of lager dan kan men het gehele seizoen deelnemen aan de SBC-competitie. Indien men 
na 1 april de handicap verlaagt tot 22.4 dan kan men vanaf de datum van verlaging het gehele seizoen deelnemen aan de SBC 
competitie.

13. Niet voorzien 
In zaken waarin het wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
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