Wedstrijdreglement: Grevelingenhout Senioren Open
1. Deelname aan het Grevelingenhout Senioren Open staat open voor spelers die
voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
•
•
•

Leeftijd 50+ en WHS handicap <18
Inschrijving is uiterlijk 13 augustus 2022 ontvangen via de website.
De speler heeft een geldige handicap
De speler heeft het verschuldigde inschrijfgeld á € 60,00 (€ 20,00 voor
leden van Grevelingenhout) voldaan.

2. Er wordt gespeeld volgens de 'Rules of Golf', zoals vastgesteld door de R&A,
de (Tijdelijke) Plaatselijke Regels, die op GC Grevelingenhout gelden en dit
wedstrijdreglement.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de
bepalingen van het wedstrijdreglement en het baanreglement en van de
(Tijdelijke) Plaatselijke Regels, en zich daar gedurende de wedstrijd aan te
houden.
4. Spelvorm voor dames en heren: 18 holes individueel bruto strokeplay
(qualifying)
5. Bij het Grevelingenhout Senioren Open spelen de dames van rood en de heren
van geel.
6. Wijzigingen in de handicap dienen tot de dag voor opmaken van de
wedstrijdindeling (15 augustus 2022 18.00 uur) per e-mail
(open@grevelingenhout.nl) doorgegeven te worden. Wijzigingen in de handicap
nadien moeten op de wedstrijddag doorgegeven worden.
7. Een flight bestaat uit maximaal 3 personen.
8. De wedstrijdleiding berust bij de Grevelingenhout Open Commissie
9. Het spelersveld is beperkt tot 60 deelnemers. De mogelijkheid bestaat dat bij
meer dan 60 deelnemers het spelersveld wordt uitgebreid naar maximaal 90
spelers.
10. Deelname is definitief als het volledige verschuldigde inschrijfgeld is
overgemaakt op IBAN:NL59ABNA0246369701 t.n.v. Golfevents Grevelingenhout
Inschrijvingen die het maximum aantal deelnemers overschrijden worden op de
reservelijst gezet. Inschrijfgelden worden gerestitueerd bij afmelding voor de
sluitingsdatum. Bij een eventuele reservelijst worden de inschrijfgelden van
spelers op de reservelijst na de wedstrijd gerestitueerd.
11. Winnaars van het Grevelingenhout Senioren Open zijn de dame en heer met
de beste bruto score over 18 holes. Bij gelijke eindstand van twee of meer
spelers met de beste bruto score volgt een play-off over 1 hole totdat een
beslissing is gevallen (aangewezen holes 1, 8, 9).

Tevens is er een prijs voor de beste netto score.
12. De prijsuitreiking is gepland een half uur na binnenkomst van de laatste
flight. Wanneer een prijswinnaar niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking, kan
de prijs naar de volgend geplaatste speler gaan.
13. Minimaal 5 dagen voor aanvang van het Grevelingenhout Senioren Open
zullen de starttijden aan de spelers worden gecommuniceerd via het opgegeven
e-mailadres (als er geen geldig e-mailadres wordt opgegeven bij de inschrijving
is de speler zelf verantwoordelijk voor het achterhalen van zijn starttijd). Tevens
zijn de startlijsten te vinden op de website van Grevelingenhout. De spelers
dienen zich minimaal 30 minuten voor de start te melden bij de wedstrijdleiding
en minimaal 10 minuten voor de start te melden bij de starter op hun eerste
hole.
14. De speler ontvangt zijn/haar scorecard na aanmelding bij de wedstrijdleiding.
De speler is verplicht zijn scorekaart met één van zijn medespelers te wisselen
die als marker fungeert. De speler is verplicht zijn eigen scorekaart binnen 15
minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde te
controleren, te ondertekenen (inclusief handtekening marker) en in te leveren bij
de wedstrijdleiding. De speler mag de wedstrijdtafel niet verlaten voordat zijn
kaart door de wedstrijdleiding is goedgekeurd, eveneens op straffe van
diskwalificatie.
15. Spelers mogen gedurende de ronde gebruik maken van enige vorm van
vervoer, indien in bezit van een handicartpas.
16. In de baan bevindt zich een referee die in geval van geschillen of
onduidelijkheden kan worden geraadpleegd. Indien een deelnemer een tweede
bal heeft gespeeld volgens regel 20.1c van de Golfregels, moet hij/zij deze
handeling na afloop van de ronde melden aan de wedstrijdleiding, melden met
welke bal hij/zij wil scoren als de Regels dat toestaan, waarna de wedstrijdleiding
dienaangaande een bindende uitspraak zal doen.
17. Het gebruik van een caddie is toegestaan gedurende de wedstrijd, mits deze
geen professionele status bezit. De speler is te allen tijde verantwoordelijk voor
het gedrag van de caddie.
18. Reclame uitingen zijn slechts toegestaan conform regels NGF
(Amateurregels)
19. Belangstellenden kunnen de wedstrijd in de baan volgen uitsluitend via de
wandelpaden. Daarbij dienen zij een gepaste afstand ten opzichte van de spelers
in acht te nemen. Communicatie met de spelers is niet toegestaan.
20. Overtreding van het Wedstrijdreglement kan naar inzicht van de
wedstrijdleiding diskwalificatie of uitsluiting tot gevolg hebben. In uitzonderlijke
gevallen mag de wedstrijdleiding beslissen een straf van diskwalificatie niet op te
leggen, deze te veranderen of juist wel op te leggen, indien zij dit
gerechtvaardigd vindt. In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
wedstrijdleiding en die beslissing is bindend.

