Lochemse Golf & Country Club ‘De Graafschap’

Strokeplaykampioenschappen
Wedstrijdreglement

REGLEMENT STROKEPLAY CLUBKAMPIOENSCHAP PAR 72
Wedstrijdreglement
Het kampioenschap valt onder de bepalingen van het actueel “Algemeen wedstrijdreglement” van
de Lochemse.
Wedstrijdcommissie
De Wedstrijdcommissie (later te noemen de Commissie) is verantwoordelijk voor de organisatie
van de wedstrijd. Bij de wedstrijden zijn in ieder geval twee wedstrijdleiders aanwezig. De
wedstrijd vallen onder verantwoordelijkheid van de Wedstrijdcommissie, zij kunnen
wedstrijdleiders aanstellen.
Wedstrijdvorm en aantal wedestrijden.
Het is een bruto strokeplay-wedstrijd.
kampioenschap wordt gespeeld in één weekend.
•
•
•

Zaterdagmorgen: 1e ronde
Zaterdagmiddag: 2e ronde (afhankelijk van categorie)
Zondag: finale

Aantal deelnemers
Aan de wedstrijd kunnen in totaal maximaal 72 deelnemers meedoen. Echter de Commissie kan
besluiten voor de aanvang van de wedstrijd het maximum te verhogen, zover de baancapaciteit
dit toelaat. Als voor een categorie minder dan 6 personen zich inschrijven vervalt deze wedstrijd.
Inschrijving
Inschrijven staat open voor alle leden van vereniging:
• Met WHS handicap.
• Inschrijving start uiterlijk één maand voor de speeldatum.
• Er is geen voorplaatsing van toepassing.
Indeling groepen (flight)
De groepen worden binnen een categorie (zo mogelijk) ingedeeld met 3 spelers per groep.
• Op zaterdag worden de groepen ingedeeld op basis van handicap, waarbij de laagste
handicappers als eerste starten.
• Op zondag wordt gestart op basis van ranking waarbij de slechts gerankte spelers
eerst starten en de beste gerankte spelers als laatst starten.
Tee’s
Er wordt van de volgende tee’s gespeeld:
•
•
•
•

Heren: Wit
Dames: Blauw
Senior Heren: Geel
Senior Dames: Rood

Over-inschrijving
Bij over-inschrijving wordt geplaatst op basis van laagste handicap.
Gebruik buggy
In de categorie senioren zijn buggy’s toegestaan voor spelers die in het bezit zijn van een
Handicart-pas.
Bevoegdheid Commissie
De Commissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.
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