WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAP
1. Algemeen
Het clubkampioenschap voor heren en dames wordt gespeeld op donderdag 10 mei 2018 over 2
ronden van 18 holes. Het kampioenschap wordt gespeeld volgens de regels van de R&A Rules Limited
en door de wedstrijdcommissie opgestelde wedstrijdcondities, lokale en tijdelijke regels. De
wedstrijdcondities en meest recente lokale regels zijn terug te vinden op het uithangbord in het
clubreglement en in het te downloaden clubreglement op de website www.wellingtongolf.be.
Eventuele tijdelijke lokale regels bevinden zich op de scorekaart.
Het is de verantwoordelijkheid van de speler om op de hoogte te zijn van de Regels en bepalingen
van het wedstrijdreglement.
Wedstrijdverantwoordelijke: Davy De Decker, Captain
2. Deelnemers en categorieën
Dames en Heren, enkel leden met de Wellington Golf als homeclub.
Maximale handicap heren: EHCP 28,4
Maximale handicap dames: EHCP 32
3. Wedstrijdvorm
Single Stroke play – over 2 rondes van elk 18 holes (terrein A en B) – qualifying (verrekening per
ronde van 18 holes). Afslagplaatsen: Heren: wit en Dames: blauw
Verdeling over de flights in de eerste ronde is zoveel mogelijk per 3 spelers volgens de lijst van de
handicaps, laagste eerst, hoogste laatst. De eerste flight zal om 8u00 starten.
Na de eerste ronde wordt de cut bepaald: de spelers die een maximum van 20 slagen boven de best
behaalde score halen (met een maximum van 10 dames en 10 heren (dus bij meer dan 10 dames of
heren binnen de 20 slagen van eerste gaan enkel beste 10 dames of heren door)), plaatsen zich voor
de tweede ronde.
Verdeling over de flights in de tweede ronde is zoveel als mogelijk volgens geslacht (dames en
herenflights zoveel als mogelijk gescheiden) en dan zoveel als mogelijk volgens score in de eerste
ronde: hoogste scores eerst, laagste scores laatst. In de tweede ronde zijn de flights zoveel als
mogelijk per 2 spelers.
4. Tussenstanden en Winnaar
U zal naar uw totaal aantal slagen gevraagd worden na volgende holes: hole 3, 9, 12, 18, 21, 27 en
30. Deze tussenstand zal worden bijgehouden op een grote poster die zal uithangen aan het
secretariaat.
Clubkampioen en clubkampioene is de speler en speelster met het minst aantal slagen over 36 holes.
Bij gelijke eindstand voor de eerste plaats volgt een sudden death play-off op holes 1 en 9, die in een
ononderbroken lus worden gespeeld totdat de winnaar bekend is.
Prijzen: 1ste en 2de dames en heren.
5. Oefengebied
In uitvoering van en conform Regel 33-2 c. wordt voor de Uitzondering op Regel 7-1 b. het deel van
de baan, zijnde het met gras begroeide deel van de paardenrenbaan en tussen de 2
paardenrenbaanafsluitingen, ter hoogte van de afslag van hole 1 en tot na de green van hole 3 als
oefengebied vastgelegd.
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