Clubkampioenschappen Greensome.
Aanvulling op het algemeen wedstrijdreglement
Het maximum aantal deelnemers is 36 heren- en 18 dameskoppels, wordt in de
damescategorie het maximum niet bereikt, dan kan de herencategorie worden
uitgebreid en omgekeerd.
Het maximum aantal deelnemers voor de mixed greensome is 48 koppels.
Bij overschrijding van het aantal inschrijvingen hebben koppels met de laagste
gezamenlijke handicap voorrang.
De huidige kampioenen en runners-up hebben na inschrijving in ieder geval recht
op een startplek.
Er wordt gespeeld vanaf de witte (voor heren) en de blauwe (voor dames) tees,
zonder handicapverrekening.
De wedstrijd wordt gespeeld over 2 rondes van 18 holes. Dit kan verdeeld
worden over twee weekenddagen of beide op 1 weekenddag worden gespeeld.
Door omstandigheden, b.v. slecht weer kan door de wedstrijdleiding hiervan
afgeweken worden.
Bij gelijke stand na 36 holes zal voor de eerste plaats een sudden death play-off
gespeeld worden over de holes 1, 2 en 18, totdat er een beslissing is gevallen.
Bij gelijke stand na 36 holes van de nummers 2 en 3 in het klassement wordt er
geen play-off gespeeld, maar geldt de score over de laatste 9 holes van beide
wedstrijden. Mocht dat geen uitsluitsel geven, dan geldt de score over de laatste
6, resp. de laatste 3 holes van beide wedstrijden. Indien er dan nog geen
beslissing is, wordt er geloot voor de plaatsen 2 en 3.
Bij twijfel over de 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 voor inleving van de scorekaart.
Het winnende koppel, de clubkampioenen, hebben aan beide rondes meegedaan
en totaal over beide rondes de beste bruto score gehaald.
Indien er plekken over zijn kunnen deelnemers zich ook voor 1 ronde van 18
holes opgeven. Over elke ronde is een prijs voor de beste netto score.
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