
Wedstrijd Reglement 2018 

Het E-Golf4U systeem wordt gebruikt voor het wedstrijd- en handicapregistratie. 

Dit systeem werkt met een beeldscherm. In de hal van het clubhuis staat een beeldscherm en u kunt thuis via 
uw computer, uw tablet of uw mobiele telefoon inloggen op het systeem. 

Wedstrijden.  
Als een wedstrijd voldoet aan alle qualifying eisen dan is deze wedstrijd voor alle deelnemers qualifying. 
Of een wedstrijd al dan niet qualifying is wordt bepaald door het qualifying zijn van de baan en de spelvorm 
van de wedstrijd. 

Bal.  
Het is de verantwoordelijkheid van de speler om te spelen met een bal die voorkomt op de R & A List of 
Conforming Golf Balls. 

Handicap  
Handicap vereisten staan bij iedere wedstrijd op E-Golf4U vermeld. 

Aantal deelnemers.  
Maximum per wedstrijd staat vermeld op de E-Golf4U. 

Inschrijven.  
Via beeldscherm in hal of via haviksoord.nl website (Leden Login) 
Wegblijven zonder bericht van verhindering kan schorsing voor een volgende wedstrijd waarvoor men heeft 
ingeschreven tot gevolg hebben. Inschrijfgeld blijft verschuldigd, ook bij afmelding binnen 48 uren voor de 
wedstrijd. 

Startlijst.  
Via beeldscherm - via haviksoord.nl website (Leden Login) of in clubhuis 1 a 2 dagen voor de wedstrijd. 
Telefonisch informeren via clubhuis mogelijk. 

Inschrijfgeld.  
Zal in het algemeen € 5,00 per persoon per wedstrijd bedragen. 

Scorekaarten.  
Deze moeten uiterlijk 10 minuten voor de starttijd afgehaald worden. 
U bent verplicht 5 minuten voor uw starttijd op de eerste tee aanwezig te zijn.  
Onvolledig ingevulde scorekaarten, niet getekende scorekaarten, scorekaarten met een te hoge handicap of 
een lagere score dan gespeeld, komen in aanmerking voor diskwalificatie, dit ter beoordeling van de 
Wedstrijdleiding. 
Bij diverse wedstrijden wordt u verzocht zelf uw score in te voeren bij binnenkomst. 
Het digitaal bijhouden van scores is niet toegestaan tijdens wedstrijden. Buiten wedstrijden mag dit wel, 
zolang het geen oponthoud veroorzaakt. 

Inschrijven en handicap verrekening.  
Voorwaarden voor deelneming aan een wedstrijd staan vermeld op E-Golf4U. 

Doorlaten.  
Ook in een wedstrijd heeft u de plicht om als u een volle hole op de voorgaande partij heeft verloren de 
achteropkomende wedstrijdpartij door te laten als deze sneller is dan uw partij. 

Gelijk eindigen.  
In netto wedstrijden wint de speelster/speler met de laagste handicap, in bruto wedstrijden de 
speelster/speler met de hoogste handicap. 
Bij gelijke handicap beslist de score over de laatste 9, resp. 6 en 3 holes. Zijn ook deze gelijk dan beslist het lot. 



Bij het Strokeplay Clubkampioenschap wordt bij gelijk eindigen voor de 1e, 2e, 3e en 4e plaats gespeeld 
volgens "Sudden death" methode. 

Standing.  
Wedstrijdspelers hebben 18 holes standing. 

Speeltijd wedstrijden.  
De speeltijd van een 2 bal bedraagt maximaal 3.5 uren 
De speeltijd van een 3 bal bedraagt maximaal 4 uren. 
De speeltijd van een 4 bal bedraagt maximaal 4,5 uren. 
Bij overschrijding van deze tijden kunnen strafslagen worden gegeven (zie regel 6.7), dit ter beoordeling van 
de Wedstrijdleiding. 

TEESLUITING. 

Baan vrij voor niet-wedstrijdspelers.  
U kunt informeren bij het clubhuis op de dag voor of van de wedstrijd wanneer de baan vrij zal zijn. 
Ook kunt u de website raadplegen en via E-Golf4U de startlijst. 
Meestal zal de 1e tee een half uur na de laatste starttijd weer open zijn. 

Het Bestuur en de Baandirectie behouden zich het recht voor om veranderingen in het programma aan te 
brengen zonder voorafgaande publicatie. 
Ook kan de baan of de 1e tee zonder voorafgaande publicatie, anders dan op het mededelingenbord/website, 
de gehele dag of een gedeelte van de dag gesloten worden voor het spelen van onderlinge wedstrijden van 
zowel leden als niet-leden. 

Afstandsmeters 

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde 
een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beinvloeden 
(bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3. 

Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt 
worden indien deze informatie v66r de ronde verkregen is. 

Straf voor overtreding: 
Bij de eerste overtreding: Matchplay - Verlies van de hole; Strokeplay - Twee slagen. 
Bij volgende overtreding - Diskwalificatie 

Mobiele telefoons. 

Bij wedstrijden is het niet toegestaan om mobiele telefoons hoorbaar in werking te hebben. 

 


