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Algemeen Wedstrijdreglement 2021  
Golf Club Golf Residentie Dronten 

 

 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld door 

de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews (R&A) en de local rules van de 

Golfclub Golf Residentie Dronten (GCGRD) op uw scorekaart of op andere wijze 

vermeld. 

 

 De inschrijving voor wedstrijden staat open vanaf minimaal 18 dagen voor de 

wedstrijd via de website. Voor de diverse wedstrijden zijn eisen vastgesteld die zijn 

terug te vinden in de wedstrijdkalender en de website. 

 

 Inschrijving vindt plaats via de website. Indien dit voor u niet mogelijk is vraagt u 

een ander, (eventueel de wedstrijdleiding), om dit voor u te doen. De inschrijving 

verplicht niet alleen tot tijdig verschijnen maar ook tot spelen op de wedstrijddag. 

 

 Indien u een clubkampioenschap SP of MP speelt en u wenst gebruik te maken van 

een Caddie, moet u dit bij uw inschrijving aangeven. De Caddie moet voldoen aan 

de in het baanreglement vermelde regels. 

 

 De inschrijving sluit twee dagen voorafgaand aan de wedstrijd om 18:00 uur tenzij 

anders vermeld in de wedstrijdinformatie op de website. De starttijden en de flight 

indeling worden uiterlijk 24 uur voor de wedstrijd gepubliceerd op de website. 

 

 Afzeggen, na sluiten van de inschrijftermijn, voor een wedstrijd kan uitsluitend 

telefonisch (niet per mail, voicemail of SMS) aan de wedstrijdleider zoals vermeld 

op de website.  

 

 Op de wedstrijddag dient de speler zich tenminste 20 minuten voor aanvang van zijn 

starttijd bij de wedstrijdleiding te melden voor het betalen van het inschrijfgeld 

en/of het ophalen van de scorekaart. 

 

 Uiterlijk 10 minuten voor de starttijd (zo heeft het commitee vastgesteld) dient de 

speler zich te melden op de aangegeven afslagplaats. Hierbij wordt, indien men te 

laat komt, de sanctie conform NGF-regel 5-3a toegepast. 
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 De speler neemt goede nota van de local rules en eventuele aanvullende 

wedstrijdbepalingen. 

 

 Het telefoneren met een mobiele telefoon is door de baan verboden. Uitgezonderd 

zijn zeer bijzondere situaties die op voorhand met de wedstrijdleiding zijn 

doorgesproken en dient daarnaast door de speler aan de flightgenoten te worden 

medegedeeld. Het gebruik van een smartphone met hierop een app met 

afstandssoftware en/of scoreregistratie is toegestaan. 

 

 Een partij die haar plaats op de baan niet kan behouden en meer dan een hole 

afstand verliest, dient uit eigener beweging de achteropkomende partij uit te nodigen 

haar voorbij te gaan. 

 

 Zoeken betekent in veel gevallen eerst “doorlaten”. 

 

 Het staat de wedstrijdleiding vrij om voor haar moverende redenen een wedstrijd 

niet door te laten gaan, te onderbreken of te stoppen. 

 

 Bij gevaar voor blikseminslag is de speler gerechtigd de wedstrijd te onderbreken. 

Hij/zij markeert zijn bal en wacht in een schuilhut of in het clubhuis op veilige 

weersomstandigheden. 

 

 Na het spelen van de wedstrijd dient de speler de volledig ingevulde, gecontroleerde 

en ondertekende kaart binnen 30 minuten na het uitholen van de laatste hole bij de 

wedstrijdleiding in te leveren. Te laat inleveren van de scorekaart kan leiden tot 

diskwalificatie. 

 

 Het gebruik van de handicart en/of enige goedgekeurde vorm van vervoer tijdens 

de wedstrijden is alleen toegestaan indien een Handicart-gebruikerskaart of 

soortgelijke gebruikerskaart aan de wedstrijdleiding wordt getoond. Handicarts en 

andere vormen van vervoer zijn niet toegestaan tijdens clubkampioenschappen 

tenzij gerichte fysieke inspanning benodigd is om het vervoermiddel te 

verplaatsen. Met uitzondering van de Senioren Stroke- en Matchplay 

kampioenschappen. Een medespeler mag geen gebruik maken van een handicart 

voor vervoer van zichzelf of zijn golfuitrusting. 

 
 Het onderbreken van, of het weglopen uit een wedstrijd zonder aanvaardbare 

redenen (ter beoordeling van de wedstrijdleiding) kan tot sancties leiden. Het 

bestuur zal zich, na eventueel horen van beide partijen, beraden over een gepaste 
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straf waarbij diskwalificatie of uitsluiting van wedstrijden mogelijk is. Het bestuur 

onderschrijft het zero-tolerance beleid van de NGF. 

 

 De prijsuitreiking vindt zo snel mogelijk na de wedstrijd plaats. In de regel binnen 

een half uur na binnenkomst van de laatste deelnemer. Het is vanzelfsprekend dat 

alle deelnemers bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. Bij afwezigheid vervalt het 

recht op een prijs; die zal vervolgens worden overhandigd aan de eerstvolgende op 

de uitslagenlijst. 

 

 Bij een gelijk netto resultaat wordt de winnaar als volgt bepaald:  

• het beste resultaat over de laatste negen holes;  

• indien nog steeds gelijk, telt het resultaat over de laatste zes holes;  

• hierna nog steeds gelijk, telt het resultaat over de laatste drie holes;  

• hierna wordt er gekeken naar de beste score op de laatste hole; 

• is er ook dan nog geen winnaar, wordt er door het lot beslist. 

 

 Bij competitiewedstrijden dient men, afhankelijk van de competitie, een bepaald 

minimum aantal wedstrijden te spelen om die competitie te kunnen winnen. 

Een deelnemer wordt als winnaar uitgeroepen als zijn of haar behaalde totaalscore 

de beste is en deze speler aan het hiervoor gestelde minimum aantal wedstrijden 

heeft deelgenomen. Het is niet noodzakelijk dat deze speler fysiek aanwezig is op 

de finaledag. Als betrokken speler niet aanwezig kan zijn op de finaledag, dan 

dient dit tenminste 24 uur voor aanvang van de wedstrijd aan de 

wedstrijdcommissie gemeld te zijn, mede i.v.m. sponsorverplichtingen. 

 

 Prijswinnaars worden bij een gelijke stand op de finaledag conform onderstaande 

criteria bepaald; winnaar is diegene met het beste resultaat over 2/3 van het 

bepaalde minimum aantal wedstrijden, indien noodzakelijk vervolgens het beste 

resultaat over 1/3 van het bepaalde minimum aantal wedstrijden en als laatste 

optie de wedstrijd met het beste resultaat.  

Is er dan nog geen winnaar, volgt loting. 

Bovenstaande regel vervalt indien er een eigen competitiereglement is waarin dit 

anders is geregeld.  
 

 Behoudens de hiervoor aangemerkte wedstrijden, kunnen er geen voorkeuren voor 

flightindelingen  worden opgegeven. De wedstrijdcommissie bepaald de indeling. 

Personen uit één huishouden en familieleden worden zo veel mogelijk niet in één 

flight ingedeeld. 
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 Huisdieren zijn in de baan tijdens wedstrijden niet toegestaan.  

 

 Deelnemers dienen in de periode van 12 maanden voorafgaande aan de wedstrijd 

ten minste 3 qualifying scores te hebben ingeleverd. Als dit niet het geval is, is 

deelname uitsluitend buiten mededinging. Bij deelname buiten mededinging dient 

men een qualifying kaart te lopen.  

 

 


