
 
 
 

Wedstrijdreglement - Individuele wedstrijd 
 
 De spelvorm is individueel stableford  

 Bal oppakken als u niet meer kunt scoren 
 Men speelt van ten hoogste exact handicap 36 

 Dames spelen van de rode tees, heren van de gele tees 
 Scorekaarten dienen duidelijk en compleet ingeleverd te worden, speler en marker aangegeven. 
 Scorekaarten dienen binnen 15 minuten na binnenkomst ingeleverd te worden bij de wedstrijdtafel 
 De speler met het hoogste aantal stablefordpunten wint. 
 Er zijn prijzen voor de plaatsen 1, 2 en 3* 
 Er zijn ook prijzen voor de Longest Drive en de Neary (gecombineerd)* 

* Uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld vanwege Corona beperkingen) 
 
Handicap: 
Indien een speler meer dan 40 stablefordpunten scoort, dient hij/zij de wedstrijdleiding aan te kunnen 
tonen dat de handicap actief en actueel is, dit ter beoordeling aan de wedstrijdleiding. 
 
Gelijke score: 
Bij gelijk aantal punten wordt de uitslag bepaald in het voordeel van de speler met de laagste exact 
handicap. 

 
Hoffelijkheid: 
De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de wedstrijdleiding 
onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden 
ervaren, en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel 1 van de golfregels. Als er sprake 
is van een ernstige overtreding van de etiquette zal de wedstrijdleiding de speler diskwalificeren volgens 
regel 33-7. 
In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. U dient de local rules van 
de ontvangende golfbaan in acht te nemen, deze staan beschreven op de scorekaart. 

 
Bij oponthoud door weersomstandigheden: 
In geval van oponthoud door weersomstandigheden kan de wedstrijdleiding in overleg met de 
locatieverstrekker besluiten de start maximaal anderhalf uur uit te stellen. 
In geval de wedstrijd al begonnen is en er geen uitzicht is op hervatting binnen een redelijke termijn, 
wordt de uitslag bepaald aan de hand van het aantal holes dat door iedere deelnemer gespeeld is 
met een minimum van 9 holes. 
 
Slow Play 
Langzaam spel is een van de grootste ergernissen in de golfsport en makkelijk te voorkomen. Speel 
uw bal indien dit geen gevaar oplevert voor derden op het moment dat u klaar bent om te spelen. Bij 
de afslag en op en rond de green kan dit veel tijdwinst opleveren. 
Zet ook uw tas/trolley /buggy op een positie waarbij u de green kunt verlaten op een manier die de 
volgers de gelegenheid geeft de green aan te spelen. 
Mocht u de aansluiting op de flight voor u verliezen en de achteropkomende flight moet wachten, 
laat deze dan door. Dit is voor iedereen wel zo prettig. 
Ook is de zoektijd maximaal 3 minuten en bij twijfel speelt u een provisionele met vermelding.  
De wedstrijdleiding en de Marshalls op de locatie hebben het recht u hierop aan te spreken en in 
het ernstigste geval uit de wedstrijd te nemen. 


