WEDSTRIJDREGLEMENT WELLINGTON TROPHY / ESKIMO CUP
1. Algemeen
De Wellington Trophy (WT) en de Eskimo Cup (EC) is een regelmatigheidstornooi voor heren en
dames en wordt gespeeld over 16 wedstrijden van 18 holes (WT) of 8 wedstrijden van 18 holes (WC).
Voor het eindklassement van het tornooi worden de 5 (WT) of 3 (EC) beste resultaten samengeteld.
De wedstrijden worden op verschillende terreinen georganiseerd.
Het wordt gespeeld volgens de regels van de R&A Rules Limited en door de wedstrijdcommissie
opgestelde wedstrijdcondities, lokale en tijdelijke regels. De wedstrijdcondities en lokale regels zijn
terug te vinden op het uithangbord en de tijdelijke regels op de scorekaarten.
Het is de verantwoordelijkheid van de speler om op de hoogte te zijn van de regels en bepalingen
van het wedstrijdreglement.
Samenstelling van de wedstrijdcommissie: Davy De Decker, captain; Alfred Peeters, vice-captain,
Anne-mie Hanssens, ladiescaptain.
2. Deelnemers en categorieën
Dames en Heren, enkel leden van de Wellington Golf (homeclub of niet)
Maximale handicap dames en heren: EHCP 36 of lager bij limiet van te spelen terrein (EC: max 45)
Categorie I MIXED Heren en Dames: EHCP 0 - 18,4
Categorie II Dames: EHCP 18,5 – 36 (EC: 18,5 – 45)
Categorie II Heren: EHCP 18,5 – 36 (EC: 18,5 – 45)

3. Wedstrijdvorm
Single Stableford – 18 holeswedstrijd – Qualifying (EC: counting)
Afslagplaatsen voor cat. I Mixed: Heren: wit en Dames: blauw (EC: geel en rood)
Afslagplaatsen voor cat. II Heren: geel en cat. II Dames: rood.
Het regelmatigheidstornooi bestaat uit 16 wedstrijden (EC: 8 wedstrijden). De wedstrijden worden
op verschillende terreinen gespeeld, in België of het buitenland. Indien een wedstrijd door
omstandigheden niet kan doorgaan of na aanvang toch afgelast wordt, dan wordt getracht een
vervangwedstrijd te organiseren. Deze wedstrijd kan doorgaan op de Wellington Golf en kan
samenvallen met een andere wedstrijd.

4. Winnaar
Wedstrijdwinnaar
Er zijn per wedstrijd dagprijzen (behalve in de EC). Het aantal prijzen per wedstrijd is afhankelijk van
het aantal deelnemers in de verschillende categorieën:
van 1 tot 5 deelnemers: 1 prijs
van 6 tot 12 deelnemers: 2 prijzen
meer dan 12 deelnemers : 3 prijzen
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NTTP (Nearest To The Pin) Dames en Heren afzonderlijk elk één prijs, LD (Longest Drive) Dames en
Heren afzonderlijk elk één prijs (Zowel in WT als EC). De holes worden per terrein bepaald en kunnen
voor de Dames en de Heren verschillend of gelijk zijn.
Er is geen Brut prijs. Bij gelijk resultaat is de winnaar van het net-klassement steeds de speler met de
beste stablefort score op de laatste 9, 6, 3 holes of de laatste hole.
In geval van blijvend gelijk resultaat wordt een winnaar geloot.
Wellington Trophy en Wimereux Cup eindwinnaar
Voor het eindklassement van het Wellington Trophy tornooi worden de 5 beste resultaten van de 16
gespeelde wedstrijden samengeteld (EC: beste 3 resultaten van de 8 wedstrijden). Men moet
minimaal 5 (EC: 3) scorekaarten met een uitgespeelde 18 holes score ingediend hebben om in
aanmerking te komen voor het eindklassement van het tornooi. Voor het eindklassement telt de
Categorie waarin men gestart is (op de dag van de eerste wedstrijd). Zowel bij een stijging of daling
van Categorie (hcp grens 18,4) in de loop van het seizoen blijf je voor het eindklassement in de
categorie waarin je op de dag van de eerste wedstrijd gestart bent, maar ga je wel de volgende
wedstrijden na deze stijging of daling van de nieuwe tees afslaan.
De prijzen voor het eindklassement Wellington Trophy zijn:
Categorie Brut mixed: prijzen 1/2/3
Categorie I Net mixed tot 18,4 hcp: prijzen 1/2/3/4/5
Categorie II Net Heren vanaf 18,5 tot 36: prijzen 1/2/3/4/5
Categorie II Net Dames vanaf 18,5 tot 36: prijzen 1/2/3/4/5

De prijzen voor het eindklassement Eskimo Cup zijn:
Categorie Brut mixed. Prijzen 1/2/3
Categorie I Net heren en dames mixed tot 18,4 hcp. Prijzen 1/2/3
Categorie II Net Heren vanaf 18,5 tot 45. Prijzen 1/2/3
Categorie II Net Dames vanaf 18,5 tot 45. Prijzen 1/2/3

Bij gelijk resultaat wordt rekening gehouden met de handicap. De winnaar net-klassement: speler
met de laagste handicap, de winnaar brut-klassement: de speler met de hoogste handicap. De
handicap is deze na het resultaat van de laatst gespeelde wedstrijd op de Wellington Trophy of
Wimereux Cup. Bij verdere gelijke handicap worden de 4 beste samengeteld, gevolgd door de beste
3, beste 2 en beste wedstrijd. Bij verder gelijke stand wordt er geloot. Er kan niet gecumuleerd
worden in de prijzen (als je prijs hebt in Brut, kan je geen aanspraak meer maken op NET-prijs).
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Prijsuitreiking gaat door tijdens de annual dinner (voor de WT) of op de season’s opening (voor de
EC). Aanwezigheid is niet vereist voor het verkrijgen van de prijs.
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