Wedstrijdreglement
Golfclub Midden-Brabant

Inhoudsopgave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Algemeen .................................................................................................... 2
Inschrijven / uitschrijven voor een wedstrijd ............................................. 3
Startlijst ....................................................................................................... 4
Starten ......................................................................................................... 4
No-Show ..................................................................................................... 5
Gedragscode, normen voor spelersgedrag .................................................. 5
Onderbreken of voortijdig beëindigen van het spel ................................... 7
No-Return ................................................................................................... 8
Inleveren van de scorekaarten .................................................................... 8
Uitslag van de wedstrijd en prijsuitreiking ................................................. 8
Gebruik van buggy’s en golfkarren ............................................................ 9
Uitzonderingen op inschrijven en startlijst ................................................. 9
Slotbepalingen .......................................................................................... 10

Rev 6, mei 2019

1 van 10

Wedstrijdreglement
Golfclub Midden-Brabant

1 Algemeen
1.1

De wedstrijdcommissie van de Golfclub Midden-Brabant is belast met het
organiseren van wedstrijden onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de
golfclub Midden-Brabant. Zij stelt daartoe jaarlijks de wedstrijdkalender vast en
regelt de leiding van de wedstrijden.

1.2

Voor elke wedstrijd wijst de wedstrijdcommissie personen aan, al of niet uit de
wedstrijdcommissie, die de leiding hebben over die wedstrijd, hierna genoemd “de
wedstrijdleiding. Deze wedstrijdleiding fungeert als Commissie in de zin van dit
wedstrijdreglement en in de zin van regel 20 van de Rules of Golf van de Royal &
Ancient Golf Club of St. Andrews (hierna genoemd ‘de Regels’). De wedstrijdleiding
kan zich laten bijstaan door een door haar te kiezen referee en/of door haar te
kiezen deskundigen of leden aan de wedstrijdleiding toevoegen. De
wedstrijdleiding ziet toe op de naleving van de op de wedstijd van toepassing
zijnde regels, behandelt terzake van die regels ingediende claims en legt, indien
nodig en binnen het bestek van die regels mogelijk, straffen op.

1.3

Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door de Golfclub Midden-Brabant
georganiseerde wedstrijden.

1.4

Alle wedstrijden worden in principe gespeeld volgens ‘de Regels’ en de plaatselijke
regels die gelden op de Golf- en Countryclub Midden-Brabant. Naast de
plaatselijke regels die op de scorekaart vermeld staan moeten de additionele
plaatselijke regels bekend gemaakt zijn voor aanvang van de wedstrijd.

1.5

Professionals, die het is toegestaan om deel te nemen aan een amateurwedstrijd,
spelen buiten mededinging van alle prijzen.

1.6

Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de
bepalingen van het wedstrijdreglement en zich daar gedurende de wedstrijd aan te
houden.

1.7

Bij niet naleven van dit reglement kan de wedstrijdleiding corrigerend optreden
door het nemen van passende maatregelen.

1.8

De wedstrijdleiding kan veranderingen in het wedstrijdprogramma aanbrengen
zonder voorafgaande publicatie, echter deze verandering moet wel voor aanvang
van de wedstrijd aan de deelnemers worden medegedeeld.

1.9

Onderscheid wordt gemaakt tussen qualifying wedstrijden en
gezelligheidswedstrijden (niet-qualifying wedstrijden). De qualifying wedstrijden zijn
als zodanig in de wedstrijdkalender aangemerkt en worden uitgevoerd in
overeenstemming met de betreffende bepalingen van het EGA-Handicap Systeem.
Een overzicht van de geplande wedstrijden en de daarbij behorende
bijzonderheden is in de wedstrijdkalender vermeld. De informatie op de website
van GCMB is te allen tijde maatgevend.

1.10 Het gebruik en het stand-by hebben van mobiele telefoons of andere elektronische
apparatuur is tijdens wedstrijden toegestaan om scores in te geven, regels op te
zoeken op betreffende apps, afstanden te meten, etc., maar niet om te bellen.
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Uitzondering: noodsituatie om 112 of clubhuis 013-5169966 te bellen.
In uitzonderlijke gevallen kan vóór de wedstrijd dispensatie worden gevraagd aan
de wedstrijdleiding. Afstandsmeters zoals bedoeld in ‘Plaatselijke Regel 5
Afstandsmeters’ zijn wel toegestaan.
1.11 Wedstrijden gaan door, tenzij de weersomstandigheden (mist, zware regen,
onweer e.d.) daar aanleiding toe geven dan wel de baan gesloten is. Mocht een
wedstrijd niet doorgaan, dan wordt dit per ommegaande bekend gemaakt op het
publicatiebord en via de website.
1.12 In geval van strijdigheid van dit reglement met de Regels gelden de laatste. Bij
geschillen aangaande de regels en in alle gevallen waarin de golfregels en/of dit
reglement niet voorzien beslist de wedstrijdleiding.

2 Inschrijven/uitschrijven voor een wedstrijd
2.1

Het inschrijven (en uitschrijven) voor wedstrijden kan uitsluitend gebeuren via de
website, de golfzuil (verbonden met de website) in de hal van het clubhuis en de
golfapps van E-Golf4U en Golf.NL.

2.2

De inschrijflijsten worden precies 3 weken voor de wedstrijd via de website
toegankelijk gemaakt. Uitzonderingen: matchplay kampioenschappen, speciale
wedstrijden die een langere inschrijftermijn rechtvaardigen en inloopwedstrijden
(zie paragraaf 12).

2.3

Bij wedstrijden met een beperkt aantal deelnemers wordt bij overschrijving een
reservelijst geopend waarop kan worden ingeschreven.

2.4

Gedurende de inschrijftermijn kan men zich ook via dezelfde media vrijblijvend
afmelden.

2.5

Afzegging voor een wedstrijd, nadat de startlijst is gemaakt, dient tijdig en alleen
telefonisch te geschieden bij de wedstrijdleiding.

2.6

De inschrijftermijn sluit 5 dagen (om 24 uur) voor de wedstrijddatum.
Uitzonderingen: matchplay kampioenschappen en inloopwedstrijden (zie paragraaf
12).

2.7

Bij strokeplaykampioenschappen verplicht men zich tot het spelen van het aantal
vastgestelde rondes over 18 holes (dit aantal is afhankelijk van de schifting/”cut”).
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3 Startlijst
3.1

De startlijst wordt 3 dagen voor de wedstrijddag op de website gepubliceerd (zie
ook paragraaf 12). Daarnaast kan de startlijst ook op het publicatiebord worden
gehangen en/of per mail worden toegezonden aan de deelnemers.

3.2

Het is de verantwoordelijkheid van iedereen die zich heeft aangemeld (ook als men
in eerste instantie op de reservelijst is komen te staan), om zich te vergewissen
van zijn/haar toegewezen starttijd.

3.3

Na het publiceren van de startlijst worden de eventuele opengevallen plaatsen
opgevuld met personen van de resterende reservelijst in volgorde van inschrijving.
In dit geval wordt men hierover door de wedstrijdleiding benaderd. Alleen de
wedstrijdleiding is bevoegd om na publicatie van de startlijst wijzigingen in deze
aan te brengen.

3.4

Indien men inschrijft voor een wedstrijd verplicht men zich om deel te nemen en de
startlijst en flightindeling te accepteren zoals die door de wedstrijdleiding wordt
gemaakt.

3.5

Degene die niet conform de startlijst wenst te spelen wordt van de startlijst gehaald
en krijgt een schriftelijke waarschuwing.

3.6

Tenzij anders is bepaald komt de volgorde van de spelers op de startlijst overeen
met de volgorde van afslaan op de eerste te spelen hole.

4 Starten
4.1

De deelnemer dient zich uiterlijk 20 minuten vóór aanvang van zijn starttijd te
melden bij de wedstrijdleiding om voor zover van toepassing het inschrijfgeld te
voldoen en de scorekaart in ontvangst te nemen.

4.2

De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de op de scorekaart
vermelde handicap. Bij onjuiste vermelding dient hij/zij de wedstrijdleiding hiervan
voor de wedstrijd op de hoogte te brengen.

4.3

De speler moet starten op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijd. Indien er
een door de wedstrijdleiding aangewezen starter aanwezig is dan moet de
deelnemer de aanwijzingen van deze starter opvolgen.
Indien de deelnemer deze aanwijzingen niet opvolgt kan de starter de deelnemer
diskwalificeren.
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4.4

De deelnemer dient 10 minuten vóór de starttijd aanwezig te zijn bij de 1ste afslag.
Voor straffen bij te laat starten zie Regel 5.3.

4.5

Bij gezelligheidswedstrijden kan de wedstrijdleiding voor te vroeg of te laat starten
coulance halve afwijken van de Regels.

4.6

Speler en aangewezen marker moeten hun scorekaarten vóór het verlaten van de
eerste gespeelde hole hebben uitgewisseld op straffe van diskwalificatie.

5 No-Show
5.1

Onder no-show wordt verstaan het zonder geldig bericht van afmelding niet
verschijnen aan de start.

5.2

De volgende strafmaatregelen kunnen door de wedstrijdleiding worden voorgesteld
aan de wedstrijdcommissie die daarover een besluit neemt (daarnaast kan het
verschuldigde inschrijfgeld alsnog door de betreffende wedstrijdleiding gevorderd
worden):
• Bij de 1ste no-show volgt een schriftelijke waarschuwing.
• Voor de 2de no-show (binnen 1 jaar na de 1ste no-show): eerstvolgende 3
wedstrijden waarvoor de betreffende persoon zich ingeschreven heeft:
mogelijke plaatsing in de eerste flight.
• Voor de 3de no-show (binnen 1 jaar na de 1ste no-show): 1 maand schorsing
voor alle wedstrijden.

5.3

Tegen het opleggen van een schorsing door de wedstrijdcommissie is binnen 8
dagen schriftelijk beroep mogelijk bij het bestuur van de vereniging. Dit beroep zal
op de schorsing een opschortende werking hebben.

6 Gedragscode, normen voor spelersgedrag
Van alle spelers wordt verwacht dat ze in de geest van het spel spelen door:
6.1 Integer te handelen
Bijvoorbeeld door de Regels te volgen, alle straffen toe te passen en in alle
opzichten eerlijk te zijn tijdens het spel.
6.2 Rekening te houden met anderen. Onder meer:
De veiligheid van anderen in acht te nemen: Bijvoorbeeld door luid ‘fore’ te roepen
als de geslagen bal in de buurt kan komen van andere spelers of naar een plek
dreigt te gaan waar je niet kunt zien of er andere spelers lopen.
Geen oefenswings te maken waarbij de club zich voor of achterwaarts richting een
andere speler of andere spelers beweegt.
Niet voor of achterwaarts in de lijn van een speler die een slag gaat maken te gaan
staan of dicht in zijn nabijheid. Geef de speler de ruimte voor zijn slag en leid hem
niet af.
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Geen onnodig lawaai te maken of onwelvoeglijk taalgebruik bezigen. Gebruik uw
telefoon niet om te bellen.
Geef spelers voor u de ruimte en dring niet op. Speel een bal pas als u zeker weet
dat u de spelers voor u niet kunt raken. Neem daarvoor een ruime marge. Speel ook
niet als uw bal binnen 50 meter terecht kan komen van spelers die een slag doen of
voorbereiden.
Respect tonen naar andere spelers, wedstrijdleiding, referee, marshals en
baanpersoneel.
De speler behoort een vlot tempo aan te houden. Indicaties voor vlot spel:
• De flight is “uit positie” en moet sneller gaan spelen wanneer:
- de maximaal toegestane speeltijd wordt overschreden
- de aansluiting met de voorgaande flight wordt verloren
• Aansluiting met de voorgaande flight is niet meer aanwezig als:
- de flight op een par 3 aankomt en de flight ervoor heeft de volgende
afslagplaats al verlaten
- op een par 4 alle spelers van een flight hebben afgeslagen en de putting
green al leeg is
- op een par 5 een flight aankomt bij de afslagplaats en de groep voor je is al
op de putting green
Maximaal toegestane speeltijd voor een ronde van 18 holes:
2-bal: maximaal 4.00 uur (gemiddeld 13 minuten per hole)
3-bal: maximaal 4.15 uur (gemiddeld 14 minuten per hole)
4-bal: maximaal 4.30 uur (gemiddeld 15 minuten per hole)
Wanneer er indicaties zijn voor traag spel dan kan de marshal of Wedstrijdleiding
manen tot vlotter spel of doorlaten. De spelers zijn verplicht deze aanwijzingen op te
volgen. Als er onvoldoende verbetering optreedt dan kan door de wedstrijdleiding
van elke speler in de flight de benodigde tijd voor iedere slag worden opgenomen.
Gerekend vanaf het moment dat de speler aan de beurt is loopt deze een
tijdsoverschrijding op als de onderstaande tijdsruimte wordt overschreden:
- Voor het eerste schot in de flight naar de green: maximaal 50 seconden
- Voor alle andere slagen: maximaal 40 seconden
- Gemiddeld per slag: gemeten over minimaal 2 volledige holes: 30 seconden
Een door de Wedstrijdleiding volgens bovenstaande procedure vastgestelde
overschrijding geldt als een overtreding van deze gedragscode.
6.3 Goede zorg voor de baan.
Voorbeelden zijn:
• Tee een bal op de afslagplaats bij voorkeur op. Slaat u toch nog een plag leg
deze dan niet terug.
• Leg plaggen in het algemeen gebied terug en druk ze goed aan.
• Repareer uw pitchmark op de green en eventueel die van anderen.
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•

•
•
•
•
•

Ga voorzichtig om met de green, belast deze niet met leunen op een club of
belasting met andere voorwerpen. Leg de vlaggenstok voorzichtig neer en laat
deze zeker niet vallen.
De cup is kwetsbaar. Haal de bal er met de vingers uit. Niet met de vlaggenstok
of met een club.
Hark de bunker na gebruik en plaats de hark terug.
Vermijd kritische plekken en ‘hazenpaadjes’ zoals de smalle kwetsbare strook
tussen bunker en green.
Als u gebruik maakt van een buggy houdt u zich dan aan de regels die in de
buggy zijn aangebracht.
Ga zorgvuldig om met onze mooie natuur en laat alle vaste obstakels zoals
afstandspalen, hindernispalen en banken op hun plek.

Straf voor overtreding van de gedragscode
De volgende strafmaatregelen kunnen door de Wedstrijdleiding worden opgelegd:
Eerste overtreding:
Officiële waarschuwing
Tweede overtreding: Een strafslag
Derde overtreding:
Algemene straf
Vierde overtreding:
Diskwalificatie
Bij herhaalde overtreding kan de Wedstrijdcommissie een disciplinaire straf
opleggen.

7 Onderbreken of voortijdig beëindigen van het spel
7.1

Een speler is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Hij mag het spel niet
onderbreken tenzij hij denkt dat er gevaar is voor blikseminslag.
Voor meer redenen voor het onderbreken van het spel: zie Regel 5.7. en de
Protocollen: onweer en mist (+ tip: hitte) op de website van Golfclub MiddenBrabant.

7.2

De wedstrijdleiding is bevoegd de wedstrijd stop te zetten. Dit wordt door middel
van een hoornsignaal bekend gemaakt. De wedstrijdleiding beslist daarna over het
hervatten resp. annuleren van de wedstrijd.

7.3

Wanneer het spel door de wedstrijdleiding wordt stopgezet (bijvoorbeeld in geval
van een dreigend onweer of een andere gevaarlijke situatie) moeten de spelers het
spel onmiddellijk onderbreken (dus niet uitholen) en mogen het spel pas hervatten
als de wedstrijdleiding hier toestemming voor heeft gegeven.
Indien een speler het spel niet onmiddellijk onderbreekt wordt hij gediskwalificeerd,
tenzij de omstandigheden het niet opleggen van die straf rechtvaardigen (Regel
5.7b).

7.4

Als een speler, om andere dan een strikt medische reden, een wedstrijd niet wenst
voort te zetten zal dit door de wedstrijdleiding worden aangemerkt als onsportief
gedrag en zal door de wedstrijdleiding voor deze speler een sanctie worden
voorgesteld bij de wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie bepaalt de op te
leggen sanctie. Deze sanctie kan variëren tussen het geven van een berisping en
het uitsluiten van deelname aan maximaal twee komende overeenkomstige
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wedstrijden. Tegen de beslissing van uitsluiting kan binnen 8 dagen beroep worden
aangetekend bij het bestuur van de vereniging. Dit beroep heeft een opschortende
werking.
Een van buiten komend ernstig voorval kan altijd een reden zijn om de wedstrijd
vroegtijdig te verlaten.
7.5

Het verlaten en weer terugkeren op de baan, om zijn/haar spel te hervatten, is op
zichzelf geen onderbreking van een wedstrijd.

8 No-Return
8.1

Indien een deelnemer aan een qualifying wedstrijd de wedstrijd voortijdig beëindigt
moet de scorekaart door hem via de zuil in het E-Golf4U systeem als NR (noreturn) ingevoerd worden en ingeleverd worden bij de wedstrijdleiding.

9 Inleveren van de scorekaarten
9.1

De scorekaart behoort nadat de scores via de golfzuil zijn ingevoerd in E-Golf4U
uiterlijk vijftien minuten na het beëindigen van de laatste hole, volledig ingevuld en
ondertekend door de speler en de marker bij de wedstrijdleiding te worden
ingeleverd. De wedstrijdleiding hoeft met te laat ingeleverde kaarten geen rekening
te houden.

9.2

Onvolledig ingevulde of niet-ondertekende kaarten kunnen terzijde gelegd en in het
E-Golf4U systeem geregistreerd worden als “no-return”.

10 Uitslag van de wedstrijd en prijsuitreiking
10.1 De uitslag wordt door de wedstrijdleiding vastgesteld.
10.2 Indien niet anders is vermeld in het reglement van de betreffende wedstrijd, wordt
bij gelijk wedstrijdresultaat de uitslag als volgt bepaald:
Bij Strokeplaywedstrijden:
• Voor een wedstrijd zonder handicapverrekening wordt de winnaar bepaald door
een hole voor hole beslissingswedstrijd (“suddendeath play-off”) te beginnen op
de eerstvolgende hole of de holes die door de wedstrijdleiding zijn aangewezen.
Vanaf de 2e plaats kan de uitslag ex aequo zijn.
• Voor een stablefordwedstrijd wordt de uitslag bepaald door de score op
achtereenvolgens de laatste 9, 6, 3, 1 hole (s).
• Onder de laatste 9 holes verstaat men altijd hole 10 t/m hole 18.
• Als er dan nog geen winnaar is dan wint de speler met de laagste exact
handicap.
• Als er dan nog geen winnaar is zal het lot beslissen.
Bij Matchplaywedstrijden:
• Suddendeath play-off (voortzetting van de ronde) over de eerstvolgende holes
of de holes die door de wedstrijdleiding zijn aangewezen.
Bij Shotgun Strokeplaywedstrijden:
• Wint bij een gelijk wedstrijdresultaat de speler met de laagste exact handicap
Als er dan nog geen winnaar is zal het lot beslissen.
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10.3 Een longest drive geldt alleen als de bal op de fairway ligt. Een neary geldt alleen
als de bal op de green ligt.
10.4 De prijsuitreiking vindt in de regel binnen 30 minuten na binnenkomst van de
laatste flight plaats.
10.5 Een prijswinnaar die niet op de prijsuitreiking verschijnt verliest het recht op een
prijs.
10.6 De uitslag van de wedstrijd wordt niet beïnvloed door eventuele afwezigheid.
10.7 Voor het bepalen van de overall uitslag van een competitie (bv. Maandbeker) wordt
verwezen naar het “Handboek van/voor de wedstrijdleiding”.
10.8 Als de uitslag van de wedstrijd bekend is gemaakt en de prijzen zijn uitgereikt kan
de uitslag niet meer worden herzien.

11 Gebruik van buggy’s en golfkarren
11.1 Gebruik van buggy’s is alleen toegestaan aan personen die een geldige handicart
gebruikerskaart hebben.
11.2 In overleg met de exploitant kan de wedstrijdleiding het gebruik van
buggy’s/handicarts of golfkarren geheel of gedeeltelijk verbieden.
11.3 Het meerijden in, of het gebruikmaken van een buggy/handicart zonder
toestemming van de wedstrijdleiding is niet toegestaan.
11.4 Bij de clubkampioenschappen matchplay en strokeplay is het gebruik van
handicarts niet toegestaan. Bij andere wedstrijden is het gebruik van handicarts
toegestaan tenzij er door de wedstrijdcommissie, al dan niet in overleg met de
exploitant, een specifiek verbod op het gebruik van handicarts is uitgevaardigd.

12 Uitzonderingen op inschrijven en startlijst
12.1 Matchplaykampioenschappen:
12.1.1 In verband met de eventueel te spelen voorrondes wordt minimaal 7 weken voor
de finale dag de inschrijving via de website geopend.
12.1.2 De sluitingsdatum van de inschrijving staat vermeld bij de betreffende wedstrijd
op de website.
12.1.3 Het wedstrijdschema wordt daarna binnen 3 dagen na de sluitingsdatum op de
website gepubliceerd en op het bord in het clubhuis gehangen.
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12.2 Speciale wedstrijden
12.2.1 De wedstrijdcommissie kan besluiten om een speciale wedstrijd een langer
inschrijftermijn te geven.
12.3 Inloopwedstrijden
12.3.1 Deelnemers dienen zich vanaf 30 minuten voor de gereserveerde starttijd aan te
melden.
12.3.2 Er wordt aansluitend gestart zolang er deelnemers zijn. Zodra er zich geen
nieuwe deelnemers melden voordat het interval tot de volgende flight is
verstreken, geldt de laatst gestarte flight als de laatste voor die wedstrijd.
De intervaltijden zijn:
• voor een 2-bal: 7 minuten
• voor een 3-bal: 8 minuten
• voor een 4-bal: 10 minuten.

13 Slotbepalingen
13.1 Indien er zaken zijn waarin het wedstrijdreglement niet voorziet en waar een
beslissing ten behoeve van de voortgang en uitslag van de wedstrijd noodzakelijk
is, beslist de wedstrijdleiding.
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