Reglement Profile Trofee 2020
Aanvulling op het algemeen wedstrijdreglement
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het wedstrijdreglement algemeen
van Golf Club Golf Residentie Dronten, zie elders op deze website.
In de maanden maart t/m oktober worden acht wedstrijden gespeeld.
De wedstrijdvorm voor alle wedstrijden is stableford met
handicapverrekening.
Bij inschrijving wordt aan de deelnemer overgelaten van welke kleur tee hij
wil afslaan. Wordt geen keuze gemaakt door de deelnemer dan zal hij vanaf
“geel” starten.
Het deelnemersveld wordt voor het totaal-klassement ingedeeld in twee
categorieën (hoge en lage handicappers). Verdeling vindt plaats op basis van
de handicap. Om qua aantal een zo gelijk mogelijke verdeling te krijgen over
de twee groepen deelnemers, zal na twee wedstrijddagen de categorie-cut
worden bepaald en vastgesteld.
Wijzigingen in de handicap van spelers gedurende het seizoen zal geen
aanleiding zijn tot verandering van categorie. Deelnemers die voor het eerst
meedoen vanaf de derde speeldag worden ingedeeld op basis van hun
handicap op het moment van eerste deelname.
Op meerdere speeldagen (aan te wijzen door de wedstrijdcommissie) is het
mogelijk om introducés te laten deelnemen. Voor leden van GCGRD is het
mogelijk om voor de aangewezen wedstrijddag maximaal twee introducés in
te schrijven. Inschrijven van niet-leden van de GCGRD kan uitsluitend met
vermelding van de volgende gegevens: (volledige) naam, NGF-nummer en
EGA-handicap.
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Voor niet-leden van de GCGRD bedraagt de greenfee € 30. Daarnaast is
iedere deelnemer € 2,50 inschrijfgeld verschuldigd.
Voor de dagprijzen worden de deelnemers ook in twee categorieën ingedeeld,
met een evenredig aantal deelnemers. De dagwinnaar is diegene met de meeste
stableford punten in zijn categorie.
Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet men ten minste
vijf maal hebben deelgenomen. De speler met het hoogste aantal stableford
punten in zijn categorie over zijn beste vijf wedstrijden is de winnaar.
Bij een gelijke eindstand wordt gehandeld conform het algemeen reglement.
Over de acht wedstrijden wordt ook een separaat parrenklassement1 bijgehouden.
Hier is geen minimum aantal wedstrijden op van toepassing.
Na iedere wedstrijd is er een prijsuitreiking in beide categorieën.
Iedere speler wordt geacht de prijsuitreiking bij te wonen of zich met een geldige
reden af te melden bij de wedstrijdleiding.
Bij situaties waarbij het reglement geen uitkomst biedt, beslist de
wedstrijdleiding.

De Herencommissie.
Dronten, januari 2020.

1

In het seizoen 2020 zal geen birdieklassement meer worden bijgehouden.
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