Clubkampioenschappen Strokeplay Overall.
Aanvulling op het algemeen wedstrijdreglement
Bij het overschrijden van het aantal inschrijvingen vindt toelating plaats op
basis van laagste handicap. Er is bij de eerste twee ronden plaats voor 24
dames en 36 heren. De huidige kampioenen en runners-up hebben na
inschrijving in ieder geval recht op een startplek.
De cut wordt bepaald na de tweede ronde. Na de cut spelen er maximaal 18
dames en 30 heren.
Voor dames wordt het kampioenschap gespeeld over drie rondes van 18 holes.
Voor heren wordt het kampioenschap gespeeld over vier rondes van 18 holes.
Door omstandigheden, b.v. slecht weer kan door de wedstrijdleiding hiervan
afgeweken worden.
Er wordt gespeeld vanaf de blauwe (voor dames) en witte (voor heren) tees
zonder handicapverrekening.
Bij een gelijke stand aan het eind van de laatste ronde zal een sudden death
play-off gespeeld worden over hole 1, hole 2 en hole 18 tot de beslissing is
gevallen.
Bij gelijke stand van de nummers 2 en 3 in het klassement wordt er geen
play-off gespeeld, maar geldt de score over de laatste 9 holes. Mocht dat geen
uitsluitsel geven, dan geldt de score over de laatste 6, resp. de laatst 3 holes.
Indien er dan nog geen beslissing is, wordt er geloot voor de plaatsen 2 en 3.
Met betrekking tot handicapverrekening (dit meerronden kampioenschap is
immers ook qualifying), worden alle rondens in dit weekend gespeeld met
éénzelfde WHS baanhandicap.
Bij twijfel over regels handelt u als volgt: speel een tweede bal, noteer beide
scores en vraag zo snel mogelijk ruling aan bij de referee. Dit kan ook na de
ronde, maar vóór inlevering van de scorekaart.
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Clubkampioen zijn de heer met de laagste totale bruto score over vier rondes en
de dame met de laagste totale bruto score over drie rondes.
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