De Kieviten Golf
Aanvulling op Algemeen Wedstrijdreglement 1) 1d.: Deel 3 Strokeplay Club Kampioenschap
1. Het Strokeplay Kampioenschap.
a) Het kampioenschap wordt gespeeld over 54 holes strokeplay zonder handicapverrekening.
2. Deelname.
a) Deelname aan het kampioenschap staat open voor alle leden van golfclub ´De Kieviten Golf´ voor
zover zij over een actieve ega-handicap beschikken.
b) Er zullen afzonderlijke kampioenschappen worden georganiseerd voor de categorieën:
- Dames
- Heren
3. Het totaal aantal deelnemers.
a) Voor alle categorieën samen is het totaal aantal deelnemers maximaal 60. Bij over inschrijving geldt
de volgorde van inschrijving. Deelnemers die niet in aanmerking komen om te starten komen op een
reservelijst.
b) Voor alle categorieën geldt een minimum deelname van 8 personen. Bij minder dan 8 personen in
een categorie gaat het kampioenschap in deze categorie niet door.
4. Inschrijven.
a) Deelnemers kunnen inschrijven voor het kampioenschap door een email testuren naar het email
adres zoals vermeld in wedstrijdaankondiging op De Kieviten website Golf / wedstrijden
/wedstrijdaankondigingen .
b) Dit kan tot de aangekondigde sluitingsdatum, daarna is inschrijving niet meer mogelijk.
5. Rondes.
Alle rondes worden, indien mogelijk, gespeeld in drieballen.
6. Indeling.
a) De deelnemers worden ingedeeld in handicapgroepen.
b) De organisatie kan, in voorkomende dringende gevallen, besluiten iemand in een andere
handicapgroep in te delen.
7. Startlijsten.
a) De startlijsten voor de eerste en tweede ronde zullen uiterlijk één week voor het kampioenschap
gepubliceerd op: De Kieviten website Golf/wedstrijden/wedstrijdaankondigingen .
b) De startlijst van de finale wordt direct na de tweede ronde opgemaakt en gepubliceerd op: De
Kieviten website Golf/wedstrijden/wedstrijdaankondigingen .
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8. Aantal deelnemers aan de finaleronde.
a) Het aantal deelnemers aan de finaleronde (de "cut") wordt als volgt bepaald:
b) De totaalscore van de eerste en tweede ronde tezamen is in principe niet hoger dan:
i) 160 bij de heren en
ii) 180 bij de dames
c) Het aantal deelnemers aan de finale is niet hoger dan 24 bij de heren en een minimum van 3 bij de
dames.
d) Is het aantal deelnemers dat voldoet aan voorwaarde a) hoger dan deze aantallen dan gaan de
deelnemers met de laagste (24 bij de heren en bij de dames) scores door naar de finale.
e) Bij gelijke eindscore wordt de volgorde bepaald door de score op achtereenvolgens de laatste 18
holes, 9 holes, 6 holes, 3 holes, de laatste hole, daarna het lot.
f) Als het totaal aantal deelnemers, of het aantal deelnemers dat de "cut" heeft gehaald, zo laag is dat
aanpassingen van de bovengenoemde aantallen nodig zijn, kan de wedstrijdleiding andere criteria
vaststellen. De deelnemers worden zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld.
9. Deelnemers die de "cut" missen.
a) Deelnemers die de "cut" missen kunnen op de finaledag in de ochtend meespelen in de vossenjacht.
Zij zijn hiervoor geen extra inschrijfgeld verschuldigd.
b) Deelnemers die de "cut" halen zijn uitgesloten van de vossenjacht.
10. De startvolgorde.
a) De startvolgorde van de finaleronde wordt bepaald door de somscore van de eerste twee rondes.
b) Gestart wordt in de omgekeerde volgorde van het resultaat van de eerste twee rondes.
c) De speler met de hoogste totaalscore start als eerste, die met de laagste score als laatste.
11. Deelnemers dienen zich een half uur voor de start te melden bij de wedstrijdleiding.
12. Deelnemers dienen tijdig aanwezig te zijn nabij de plaats van de toegewezen eerste afslagplaats.
a) Deelnemers dienen 10 minuten vóór hun starttijd aanwezig te zijn nabij de toegewezen eerste
afslagplaats.
b) Als een speler te laat maar binnen vijf minuten na zijn starttijd, klaar om te spelen, op zijn afslagplaats
arriveert en er zijn geen omstandigheden die het rechtvaardigen af te zien van de straf van
diskwalificatie (volgens regel 33.7) is de straf voor het te laat verschijnen twee strafslagen op de eerste
hole.
c) Als een speler meer dan vijf minuten te laat arriveert volgt diskwalificatie.
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13. Inleveren scorekaarten.
a) Deelnemers ontvangen van de wedstrijdleiding een scorekaart.
b) Direct na afloop dient deze scorekaart,door de speler en de marker gecontroleerd en ondertekend,
ingeleverd te worden bij de wedstrijdleiding.
14. Status van de wedstrijd.
a) Alle rondes van het kampioenschap zijn 'qualifying rounds' voor alle deelnemers.
b) De spelers zijn verplicht om, naast de bruto score ook hun Stableford score te noteren, tenzij anders
aangegeven door de wedstrijdleiding.
15. Winnaar en clubkampioen in elk van de categorieën.
a) Winnaar en clubkampioen in elk van de categorieën is die deelnemer die over alle rondes de laagste
totaalscore heeft behaald.
b) Zijn twee of meer deelnemers gelijk geëindigd op de laagste score in één van de categorieën dan
wordt de winnaar als volgt bepaald:
I. een play-off over 2 holes strokeplay. Hiervoor worden de holes bepaald door de
wedstrijdleiding.
II. is de score dan nog gelijk dan volgt een sudden death play-off op de holes bepaald door de
wedstrijdleiding die in een ononderbroken lus worden gespeeld totdat de winnaar bekend is.

16. Prijsuitreiking.
De prijsuitreiking vindt plaats direct na de finish van de laatste flight of play-off in het clubhuis.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, en in geval van onenigheid tussen deelnemers
neemt de wedstrijdleidingeen voor alle partijen bindende beslissing.
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