Draaiboek voor Maandwedstrijden – okt 2018
Soort Wedstrijd:
Verdeelt in 3 categorieën:
Cat. 1 (t/m hcp. 14) speelt strokeplay met verrekening van handicap. (In winterperiode
speelt ook deze categorie stableford).
Cat. 2 (14.1 t/m hcp. 20) en 3 (20.1 t/m hcp 54) spelen stableford met verrekening van
handicap
18 holes en in de winterperiode 9 holes groot – 9 holes klein
Wedstrijd is qualifying behalve in winterperiode.
Zie ook wedstrijdreglement op de deze site.
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:
Vaste maandelijkse wedstrijd.
De winnaar per categorie is degene die zijn/haar resultaat over maximaal vijf van de zeven
Qualifying( april/oktober) wedstrijden het beste resultaat heeft gehaald. Categorie 1 is
strokes en Cat. 2 en 3 is stableford.
Bij wisseling van categorie telt de categorie waar de meeste wedstrijden in zijn gespeeld
Deze wedstrijd kan GESPONSORD worden (zie speciale sponsor regels).
Deelnemers:
Max. 54
Inschrijving tot vrijdag 17.00 uur voordat de wedstrijd gespeeld wordt. Opgelet: Inschrijving
sluit automatisch.
Jeugdspelers onder 18 jaar mogen meespelen met handicap tot 20.0 in categorie 1 en 2
welke gehanteerd wordt voor maandwedstrijden.
Maandbeker MAART nodigt bestuur de nieuwe leden uit.
Handicaps:
Max. 54
Tijdens de maandwedstrijden is er vrije keus van welke tee men wil afspelen. Alleen de witte
tee keuze is mogelijk voor categorie 1.
Indeling:
Indeling 3 bal.
Elke 10 minuten starten.
In de winter kan er gelijk gestart worden op de kleine baan.
Melden bij de wedstrijd 30 minuten voor de starttijd bij de wedstrijdtafel en 5 minuten voor
de starttijd bij de 1 ste tee(starter)
Longest en Neary:
Maakt wedstrijdleiding uit.

Inschrijfgeld:
geen
Prijzen:
Er zijn jaarwinnaars in elke categorie. Zij krijgen een vermelding op de Clubbeker. Men wint
in de categorie waar men de laatste wedstrijd in speelde,
Winnaars elke categorie: Trofee en 3 ballen.
No.2 elk 2 ballen
No.3. elk 1 bal
Longest en neary dame/heer elke een bal.
Birdies en Eagles worden uitgedeeld.
Degene met de meeste stableford punten in alle categorieën mag een maand op de speciale
parkeerplaats staan.
Sponsor kan extra prijzen ter beschikking stellen
Noot: Bij sponsoring worden GEEN ballen van de club uitgedeeld.

Weer:
Onweer of sneeuw in de winter of extreme weersomstandigheden kan leiden tot niet
doorgaan of uitstel van de wedstrijd.
Opmerkingen:
- De wedstrijdleider is het aanspreekpunt voor alle zaken die zich op de dag van de wedstrijd
voordoen ook naar de exploitant toe.
- Een speler moet zich een half uur voor aanvang van de starttijd melden bij de
wedstrijdleiding en minimaal 5 minuten voor de starttijd bij de starter op de 1e tee.
- Caddies zijn toegestaan.
- Het gebruik van een handicart tijdens wedstrijden is alleen toegestaan met een
dokterverklaring of handicart pas. Bij onterecht gebruik krijgt men twee strafslagen, bij een
tweede overtreden nogmaals twee strafslagen en bij een derde maal DSQ.
- Bij gebruik van de par 3 baan mag men zowel van de mat als tussen de tee markers afslaan
Uitslag geven of opsturen naar Floris Jan Zwaag florisjanzwaag@me.com met eventueel een
foto.

