De Zeeuwsche – Middelburg
Reglement Stableford wedstrijd 2021
Datum

zaterdag 14 augustus

Spelvorm

Stableford met handicapverrekening

Wedstrijdleider

Gerrit de Jong

Algemeen.
1

De deelnemers aan de Stableford wedstrijd die niet meedoen aan het
clubkampioenschap Strokeplay noteren hun score en de behaalde stableford punten
met handicapverrekening.
De deelnemers aan het clubkampioenschap Strokeplay doen automatisch ook mee aan
de Stableford wedstrijd. Zij noteren op hun scorekaart dus ook de behaalde stableford
punten met handicapverrekening. Deze stableford score telt mee voor de Stableford
wedstrijd. De Strokeplay score zonder handicapverrekening telt mee voor het
clubkampioenschap Strokeplay en wordt gebruikt bij de bepaling van de cut.

2

De wedstrijd gaat over 18 holes.
Op de grote baan spelen de dames van rood en de heren van geel.
Op de par 3 baan speelt iedereen vanaf het matje.

3

Men kan meedoen als
- men lid is of bedrijfslid op naam van De Zeeuwsche
- men een handicap heeft tot en met 54.

4

Voor de wedstrijd wordt gerekend met maximale handicap 36. Voor de
handicapregistratie van spelers met handicap onder 36, wordt gerekend met de exacte
handicap.

Inschrijving.
4

Inschrijven kan online of via de inschrijflijst voor het clubkampioenschap Strokeplay op
het publicatiebord in het clubhuis. Leden die wel aan de Stableford wedstrijd willen
meedoen, maar niet aan het Strokeplay kampioenschap, dienen zich in te schrijven voor
het Strokeplay kampioenschap maar bij de inschrijving aan te geven dat ze alleen aan
de Stableford wedstrijd willen deelnemen.
De inschrijving sluit op woensdag 11 augustus om 23:59 uur.
Het maximale aantal deelnemers op de grote baan is 50, op de par 3 baan is dat 36. Bij
hogere inschrijving geldt de volgorde van aanmelding waarbij deelnemers aan het
Strokeplay kampioenschap voorrang hebben.

5

Spelers dienen zich uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de
wedstrijdleiding. Indien een speler niet op de aangegeven starttijd aanwezig is op de
startplaats, betekent dit twee strafslagen op de eerste hole. Meer dan 5 minuten te laat
op de startplaats betekent diskwalificatie.

Wedstrijdbepalingen.
6

Er wordt gestart in flights van 2, 3 of 4 personen, afhankelijk van het aantal deelnemers.

7

Dames en heren worden zo mogelijk in afzonderlijke flights ingedeeld.

8

De startplaatsen worden op zaterdag ongeveer in volgorde van handicap ingedeeld van
laag naar hoog.

9

Bij twijfel over hoe te handelen, speel een tweede bal, noteer beide scores en vraag zo
snel mogelijk ruling bij de referee. Dit kan ook na de ronde, maar voor het inleveren van
de scorekaart.

10 Bij gelijke stand na twee rondes geldt de score over de laatste 9, 6, 3 of 1 hole(s). Is de
stand daarna nog gelijk, dan wint de laagste handicap.
11 Spelers dienen zich uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de
wedstrijdleiding. Indien een speler niet op de aangegeven starttijd aanwezig is op de
startplaats, betekent dit twee strafslagen op de eerste hole. Meer dan 5 minuten te laat
op de startplaats betekent diskwalificatie.

Overige bepalingen.
12 Het spelen met een caddie is toegestaan. De caddie mag geen professionele status
hebben. Speelsters/spelers en caddie mogen geen gebruik maken van een
vervoermiddel.
13 De wedstrijdindeling staat uiterlijk dinsdag 11 augustus op het publicatiebord in het
clubhuis en op de website. De speler heeft een eigen verantwoordelijkheid om zich
hiervan op de hoogte te stellen.
14 Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Middelburg, 28 juli 2021

