Draaiboek voor Strokeplay Kampioenschap Par 3 – okt 2018
Soort Wedstrijd:
Strokeplay Clubkampioenschap Par 3.
Zonder handicap verrekening en met handicap verrekening.
Dames en heren worden apart ingedeeld. Wedstrijd is niet qualifying.
Zondagmorgen wedstrijd 1x18 holes, lunch, zondagmiddag vervolgwedstrijd 1x18 holes.
Noot: bij gelijk BRUTO eindigen gaan de spelers met gelijke score door op hole 8 en 9,
sudden death.
Bij gelijk NETTO eindigen wint de speler die de tweede wedstrijd het beste heeft gespeeld.
De wedstrijden worden gespeeld volgens 'de Rules of Golf ', zoals vastgesteld door de R&A
en de plaatselijke regels van Golfclub De Texelse met aanvullingen, vastgesteld door de
wedstrijdcommissie.
Doelstelling:
Deze wedstrijd is DE PAR 3 wedstrijd van het jaar en het gaat om de beste bruto dame en
heer speler van de club.
De wedstrijd kan gesponsord worden.
Deelnemers:
Max. 44.
Inschrijving tot vrijdag 17.00 uur voordat de wedstrijd gespeeld wordt. Inschrijving sluit
automatisch.
Handicaps:
Dames 0.0 t/m 54
Heren 0.0 t/m 54
Indeling:
Fligths van 4 personen.
Bij minder deelnemers flights van 4 personen naar 3 personen aanpassen.
Starttijden:
All tee starts.
1e Start 10.00 uur.
2e start 14.00 uur.
Lunch:
12.30 uur.
Inschrijfgeld:
€ 10,00 lunch verplicht.
Prijzen:
Wedstrijd
BRUTO
1

1e dame en 1e heer ontvangt €50.- (bon van Golfshop), plus extra prijs. Vermelding op de
Clubbeker.
NETTO
1e dame cat. 0.0 t/m 54 3 ballen
1e heer cat. 0.00 t/t/ 54.0 3 ballen
2e dame
2 ballen
2 e heer
2 ballen
e
e
3 dame
1 bal
3 heer
1 bal
NEARY
Dame en heer 1 bal.
Longest en Neary:
Geen longest.
1e wedstrijd
Neary dame/heer (apart) hole 2 en 4
2e wedstrijd
Neary dame/heer (apart) hole 1 en 9.
Exploitant:
Par 3 baan gehele dag gesloten.
Weer:
Onweer is duidelijk en extreme weersomstandigheden.
Handicarts:
Handicarts zijn toegestaan alleen met gebruikerskaart.
Opmerkingen:
- De wedstrijdleider is het aanspreekpunt voor alle zaken die zich op de dag van de wedstrijd
voordoen ook naar de exploitant toe.
- Caddies zijn toegestaan.
- Een speler moet zich een half uur voor de aanvang van de wedstrijd melden bij de
wedstrijdleiding en minimaal 5 minuten voor de starttijd op de betreffende starthole
aanwezig zijn.
- Uitslag geven of opsturen naar Floris Jan Zwaag florisjanzwaag@me.com met eventueel
een foto.
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