Soest Open Golfkampioenschap 2019
Wedstrijdreglement
1. Algemeen
1.1. Golfpark Soestduinen is verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdreglement en het
wedstrijdprogramma.
1.2. De leiding van de wedstrijd is in handen van Golfpark Soestduinen. De leiding wordt benoemd door
Golfpark Soestduinen.
1.3. Iedere deelnemer moet zich houden aan de Golfregels zoals vastgesteld door de Royal & Ancient
Golf Club of St. Andrews en de United States Golf Association. Daarnaast zijn de Plaatselijke
Regels en de tijdelijke Plaatselijke Regels van de vereniging en/of Golfpark Soestduinen van kracht.
Per wedstrijd (stableford én strokeplay) kunnen maximaal 40 spelers meedoen.
1.4. Een ieder die zich inschrijft voor, dan wel deelneemt aan deze wedstrijd wordt geacht dit reglement
te kennen.
1.5. De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijd en neemt indien
noodzakelijk beslissingen over de toepassing van de Regels. Onregelmatigheden en ernstige
overtredingen van de reglementen worden besproken met de referee.
1.6. De wedstrijdleiding kan, na overleg met de referee, beslissen in geschillen en een sanctie
opleggen.
1.7. De wedstrijdleiding stelt de deelnemer over wie zij een uitspraak heeft gedaan op de hoogte van de
beslissing.
1.8. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor wijzigingen in het wedstrijdprogramma aan te
brengen.
2. Inschrijving
2.1. Inschrijven gebeurt via de website van Golfpark Soestduinen of Golfmember.nl. Daar staat ook
vermeld wat het maximale aantal deelnemers is [eventueel met het aantal reserveplaatsen] en tot
wanneer men kan inschrijven.
2.2. Iedere deelnemer dient op de dag van de wedstrijd op de hoogte te zijn van zijn actuele EGAhandicap. De wedstrijdleiding zal bij de start van een wedstrijd de deelnemers op de hoogte
brengen van de daarbij behorende playing-handicap.
2.3. De deelnamegelden zullen een week voorafgaand aan het evenement worden geincasseerd. Alle
deelnemers zijn door inschrijving akkoord gegaan met een eenmalige incassomachtiging.
2.3. Ná de sluitingsdatum kunnen afmeldingen alleen geschieden bij de wedstrijdleiding en uitsluitend
om dringende redenen. De deelnemer ontvangt dan 50% van het inleggeld terug.
3. No-show
Onder no-show wordt verstaan het zonder geldig bericht van afmelding niet verschijnen aan de start. Bij
een no-show zal het inleggeld niet worden geretourneerd.
4. Langzaam spel
De wedstrijdsleiding behoudt zich het recht voor, bij een deelnemer/flight die oponthoud veroorzaakt
tijdens een wedstrijd, regelend op te treden (zie regel 5-6a). Onder oponthoud wordt verstaan een
afstandsverlies van meer dan één hole tussen twee op elkaar volgende flights.

Bij constatering van de eerste maal overschrijding wordt een waarschuwing gegeven. Bij de tweede
overtreding volgt één strafslag. Bij de volgende overtreding volgen twee strafslagen. Bij een derde
overtreding volgt een algemene straf.
5. Bal opnemen bij Stableford-wedstrijd
Wanneer men bij een Stableford-wedstrijd geen punten meer kan behalen, moet men de bal opnemen
om de doorstroming in de baan te bevorderen.
6. Handicarts en caddies
Een deelnemer aan een wedstrijd mag alleen een Handicart gebruiken als hij/zij toestemming heeft van
de wedstrijdleiding. Tenzij de wedstrijdleiding anders bepaalt, mogen deelnemers geen gebruik maken
van een caddie.
7. Mobiele communicatiemiddelen en afstandmeters
7.1. Het is verboden tijdens wedstrijden in de baan mobiele communicatiemiddelen te gebruiken. Deze
mobiele communicatiemiddelen dienen in de baan “uit” te staan. In uitzonderlijke of noodsituaties
kan een deelnemer hiervan afwijken door bijvoorbeeld de wedstrijdleiding of het clubhuis te bellen.
7.2. Een deelnemer mag afstanden bepalen met een afstandmeter. Indien een deelnemer tijdens een
vastgestelde ronde een afstandmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel
zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting advies over clubkeuze),
overtreedt hij Regel 4-3.
7.3. Uitzondering: apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat,
mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde is verkregen.
7.4. Straf voor overtreding: bij de eerste overtreding: twee slagen. Bij volgende overtreding volgt
diskwalificatie.
8. Hoffelijkheid
8.1. De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de wedstrijdleiding
onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de mededeelnemer(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan
worden ervaren, en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels.
8.2. Bij constatering van de eerste maal overschrijding wordt een waarschuwing gegeven.
8.3. Bij de tweede overtreding volgt strokeplay één strafslag. Bij de volgende overtreding volgen twee
strafslagen. Bij een derde overtreding volgt diskwalificatie.
9. Interpretatie wedstrijdreglement
Bij geschillen over de interpretatie van het wedstrijdreglement bepaalt de wedstrijdleiding.
10. De wedstrijd
10.1. De opzet
Er wordt gespeeld in twee categorieën: Strokeplay en Stableford.
Deelnemers worden aan de hand van hun (playing) handicap ingedeeld voor de Strokeplay (hdc.
0-18) of Stableford (hdc. 19-54) wedstrijd.
De wedsttrijdcommissie heeft bepaald dat er in beide categorieën één kampioen wordt
vastgesteld. De wedstrijd bestaat uit één rond op zondag.
10.2. Deelname/inschrijving
Het kampioenschap staat open voor deelnemers die in bezit zijn van handicap 54,0 of lager. Men
dient zich in te schrijven via de website van Golfpark Soestduinen.
10.3. EGA handicap
De wedstrijden zijn qualifying. Dit houdt in dat de uitslagen door de deelnemers kunnen/dienen te
worden verwerkt op de homecourse. Dit gebeurt niet door de wedstrijdleiding.

10.4. Playing Handicap
Een deelnemer start het kampioenschap met de meest actuele handicap. Uiteraard zijn spelers
zelf verantwoordelijk voor de registratie van hun actuele handicap.
Er wordt een handicapverrekening toegepast. Deelnemers met een handicap tussen 45 en 54
starten met een exact handicap van 45. Deelnemers met een handicap tussen 36 en 45 starten
met een exact handicap van 36. Na iedere ronde wordt de actuele handicap, voor zover van
toepassing, aangepast. Aan de hand van de actuele handicap wordt uw playing handicap
bekend volgens de handicap tabel.
10.5. Startlijst en -tijden
De startlijst wordt zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijfdatum, maar uiterlijk één dag
voor de wedstrijd, bekend gemaakt via email en de website. Deelnemers moeten zich op de
hoogte stellen van hun starttijd.
De startvolgorde voor de wedstrijd op zondag wordt bepaald door wedstrijdcommissie. Het
startschema wordt bekend gemaakt via email en/of website.
Deelnemers moeten zich minimaal 30 minuten voor hun starttijd melden bij de wedstrijdleiding.
Deelnemers moeten zich minimaal 10 minuten voor hun starttijd melden bij de starter op hole 1.
De wedstrijdleiding draagt er zorg voor dat er gespeeld wordt volgens de startlijst.
10.6. Spelvorm
Er wordt gespeeld in twee categorieën: Strokeplay (middag) en Stableford (ochtend).
Deelnemers van de strokeplay-wedstrijd worden geacht alle holes uit te spelen conform regel
3.3c van de R&A rules.
Deelnemers van de stableford-wedstrijd moeten de bal opnemen als er geen stableford-punten
meer behaald kunnen worden op die hole. Dit zal na de vijfde, zesde of zevende slag zijn,
afhankelijk van de playing handicap en de stroke-index van de hole.
10.7. Winnaars
Er wordt gestreden om de plekken 1 en 2 (runners up)
Winnaar (dames én heren) van het clubkampioenschap strokeplay is diegene die over 18 holes
(1x 18 holes zondagmiddag) het minste aantal slagen heeft.
Bij gelijke (totaal)stand over 36 holes bij één van de plaatsen 1 – 2 – 3 zal een play-off worden
gehouden over de holes 10, 17, 18.
Winnaar (dames én heren) van het clubkampioenschap stableford is diegene die over 18 holes
(1x 18 holes zondag) de meeste Stableford-punten heeft.
Bij gelijke (totaal)stand over 36 holes bij één van de plaatsen 1 – 2 zal een play-off worden
gehouden over de holes 10, 17, 18.
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