Algemeen Wedstrijdreglement GC Dirkshorn
Reglement goedgekeurd in de ALV d.d……

versie 2022

Wedstrijdcommissie
De Wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor de organisatie van clubwedstrijden.

Algemeen
Voor sommige wedstrijden gelden aanvullende wedstrijdreglementen, waaronder de
Clubkampioenschappen en de Maandbeker Wedstrijden, zie bijlage wedstrijd

Deelnemers
Deelnemers aan wedstrijden moeten amateurgolfers zijn, zoals gedefinieerd in de
Amateurstatus Regels van de R&A Rules Limited, tenzij anders vermeld op de
wedstrijdkalender.
De Golfprofessionals van de Dirkshorn Golf Academie mogen meedoen aan de
clubwedstrijden, mits zij ook lid zijn van GC Dirkshorn.

Spelregels
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’, zoals vastgesteld door de Royal &
Ancient Golfclub of St. Andrews, aanvullende wedstrijdreglementen en de (tijdelijke)
Plaatselijke Regels zoals van kracht op GC Dirkshorn (GCD).

Handicap
Een deelnemer is zelf verantwoordelijk dat de inschrijving voor een wedstrijd met de juiste WHS
Handicap gebeurt. Indien een gespeelde qualifying score nog niet officieel is geregistreerd door
de speler of Handicap-commissie, dient de speler zijn juiste WHS handicap aan de
wedstrijdleiding door te geven.
Het spelen vanaf een te hoge WHS Handicap leidt tot diskwalificatie voor wedstrijden met
handicapverrekening. In alle andere gevallen (bruto strokeplay en matchplay) is de score
geldig (regel 3-2c).

Qualifying wedstrijden
Alle wedstrijden zijn qualifying, tenzij anders vermeld.

Baanrecord
Voor de erkenning als baanrecord komen uitsluitend scores in aanmerking die gemaakt zijn
tijdens een individuele Strokeplay wedstrijd, voor Heren gespeeld vanaf de witte en voor
Dames vanaf de blauwe tees.
Er mag geen sprake zijn van Preferred Lies (plaatsen) en de speler mag geen gebruik hebben
gemaakt van enige vorm van vervoer.

Inschrijven
Inschrijving gaat via wedstrijdmodule E-Golf4u of via de website van de GC Dirkshorn,
tenzij anders vermeld. Inschrijving staat alleen open voor leden van de GC Dirkshorn,
tenzij anders vermeld.
De WHS Handicap van het lid op het moment van einde inschrijvingsperiode is bepalend
voor de categorie waarin het lid wordt ingedeeld.

Afzeggen voor een wedstrijd
Gedurende de inschrijfperiode kunnen leden zich eveneens uitschrijven via de wedstrijdmodule
of op de website.
Na de sluitingsdatum kan een speler zich alleen telefonisch of per mail afmelden bij de
wedstrijdleiding van de desbetreffende wedstrijd. De speler dient er zich van te vergewissen dat
het bericht ook daadwerkelijk de betreffende wedstrijdleiding heeft bereikt.
Indien een speler meerdere keren te laat, of niet afzegt wordt hij of zij hierop
aangesproken en worden eventueel sancties opgelegd

No Show
Onder no-show wordt verstaan: zonder bericht van afmelding niet verschijnen aan de start
Indien een speler niet aan de start verschijnt (No Show), blijft het lid het inschrijfgeld en
eventuele additionele kosten, zoals deelname aan een buffet, verschuldigd.
Bij een No Show zal de speler in beginsel de sanctie opgelegd worden als omschreven in
bijlage 1
(Er volgt geen sanctie indien wordt aangetoond dat er, naar het oordeel van de
Wedstrijdcommissie, een goede reden is voor No Show)
Inschrijfgeld

Voor alle wedstrijden is inschrijfgeld verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld bij de wedstrijdgegevens op de
wedstrijdkalender en/of op de inschrijflijst.

Melden op de wedstrijddag
Deelnemers dienen zich minimaal 30 minuten voor hun starttijd te melden bij de
wedstrijdleiding. (of zoals de wedstrijdleiding aangeeft bij de wedstrijd)
Deelnemers dienen bij het melden het inschrijfgeld en eventuele additionele wedstrijdkosten
(bijvoorbeeld voor een maaltijd/buffet) te voldoen.

Scorekaart
Na aanmelding ontvangt de deelnemer de scorekaart. De speler is zelf verantwoordelijk voor de
juiste WHS Handicap op de scorekaart. De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn
medespeler te wisselen op straffe van diskwalificatie.

Inleveren van de scorekaart
Bij Strokeplay, Strokeplay maximumscore en Stableford wedstrijden moet het aantal slagen
per hole vermeld worden.
Indien nodig kan, voordat de ondertekende scorekaart wordt ingeleverd, aan de
wedstrijdtafel een scorekaart gecompleteerd worden of een nieuwe kaart worden ingevuld.
De speler is verantwoordelijk voor de juiste invulling en invoering van de scorekaart in de
wedstrijdmodule E-Golf4U(regel 3.3b, regel 21.1b en regel 21.2b). Zodra een scorekaart is
ingeleverd, is wijzigen niet meer mogelijk.
De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor de totaalscore bij Strokeplay (regel 3.3b),
Strokeplay Maximum Score (regel 21.2b) en bij Stableford (regel 21.1b) voor het resultaat per
hole en totaal van het aantal punten.

Onderbreken van de wedstrijd
De wedstrijdleiding en/of het management heeft het recht de wedstrijd te onderbreken bij
bijzondere omstandigheden, zoals naderend onweer of andere calamiteit
Het onderbreken van de wedstrijd zal worden gedaan door het laten horen van een
geluidssignaal.
•

Één lange toon: het spel moet onmiddellijk onderbroken worden.

•

Twee tonen: het spel hervatten.

•

Drie tonen: het spel onderbreken, hole mag uitgespeeld worden.

Indien een deelnemer het spel niet onmiddellijk staakt na de lang aangehouden toon, leidt dit
tot diskwalificatie
Spelers hebben alleen na toestemming van de wedstrijdleiding het recht de wedstrijd te
onderbreken of te staken.
Spelers die zonder toestemming een wedstrijd onderbreken of staken, worden gediskwalificeerd
en zullen in beginsel de sanctie opgelegd worden als omschreven in de bijlage 1
De speler mag het spel niet onderbreken, tenzij hij denkt dat er gevaar is voor
b.v. blikseminslag. (regel 5.7a)

Langzaam spel
Als niet duidelijk is waar de geslagen bal terecht is gekomen, speel dan altijd een provisionele
bal(18-3) Dit bevordert de voortgang van het spel. Je moet dat vooraf aan je medespelers
melden (18-3-b). Doe je dat niet, dan is de nieuw geslagen bal de “bal in het spel”. Je mag de
provisionele bal spelen tot waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt. De provisionele bal
wordt de “bal in het spel” als de eerste bal niet wordt gevonden (18-3-c).
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor bij een speler/flight die oponthoud veroorzaakt
tijdens de wedstrijd regelend op te treden. Onder oponthoud wordt verstaan: een afstand verlies
van twee keer het startinterval tussen twee elkaar opvolgende flights.
Bij Stableford wedstrijden moet de bal opgenomen worden bij een netto double bogey
score,(zodra er op de hole geen Stableford punten meer gescoord kunnen worden).
Bij Strokeplay Maximumscore wedstrijden (regel 21-2-a en 21-2-b), d.w.z. alle Strokeplay
wedstrijden m.u.v. clubkampioenschappen, moet de bal opgenomen worden als het maximum
aantal slagen voor de betreffende hole is bereikt. In dat geval dient de Maximumscore op de
scorekaart vermeld te worden. Maximum Score is 2x PAR +2.

Vervoer
Bij Clubkampioenschappen mag gebruik worden gemaakt van vervoer.
Caddies
Caddies zijn toegestaan

Vervangende Marker
Een marker die uitstapt, in een drie- of vierbal, tekent de score waarvoor hij marker was en de
andere competitor dient dan vanaf die hole de scorekaart te marken. In geval van een
tweebal dient de wedstrijdleiding te zorgen voor een vervangende marker.

Elektronische apparaten
Behoudens afstandmeters mogen elektronische apparaten, waaronder mobiele telefoons,
gedurende de ronde niet gebruikt worden. Stand-by in de stille-stand is wel toegestaan. Indien
door omstandigheden het gebruik noodzakelijk is, dan dient dit voor de wedstrijd gemeld te
worden aan de wedstrijdleiding en de flightgenoten. Als sprake is van een ernstige overtreding
kan de speler gediskwalificeerd worden op grond van regel 4-3.

Afstandmeters
Tijdens wedstrijden mag een speler elk type afstandmeter meenemen op voorwaarde dat het
instrument enkel en alleen gebruikt om afstanden te meten. Het meten van bijvoorbeeld
hoogteverschil of windsnelheid of het krijgen van clubadvies is niet toegestaan tijdens een
wedstrijd. Apparatuur die deze functie bezit, mag wel worden meegenomen in de baan, maar
alleen om er de afstand mee te meten (de overige functies dienen uitgeschakeld te zijn).

Neary
De wedstrijdleiding kan een par-3 hole aanwijzen, waarop een Neary-prijs wordt gespeeld. De
neary is de bal die als eerste wordt geslagen die binnen de grenzen van de green, het kort
gemaaide gras eindigt, niet in de rough of bunker. Een bal in de hole geslagen telt ook als neary
(hole in one)

Longest Drive
De wedstrijdleiding kan een par-4 of par-5 hole aanwijzen waarop twee longest drive- prijzen
(dames en heren) worden gespeeld. De longest drive is de verste slag die vanaf de teebox
gemeten wordt die als eerste bal geslagen wordt (2e bal of provisional tellen niet mee), die
binnen de grenzen van de fairway op de aangewezen hole eindigt, niet in de rough of
bunker. Green en apron, het kort gemaaide gras, tellen bij de longest drive mee als zijnde
fairway.

Gelijk wedstrijdresultaat
Strokeplay en Strokeplay Maximum Score
Indien geen play-off wordt gespeeld wint bij gelijke score de speler/het team met de hoogste
WHS Exact Handicap bij bruto Strokeplay en de laagste WHS Exact Handicap bij netto
Strokeplay. Als de stand dan nog gelijk is telt de laagste score over de laatste 27,18 (i.g.v.
meerronden wedstrijden), 9,6,3 of laatste hole van de baan.
Matchplay
In Matchplay wordt in geval van een gehalveerde partij, indien niet anders vooraf is
gepubliceerd, door de wedstrijdleiding de wedstrijd verlengd op de voor de wedstrijd geldende
volgorde van de holes, met zoveel holes als nodig zijn om een match te beslissen.

Stableford; Exact handicap
Bij gelijke score wint de speler met de laagste WHS Exact Handicap. Als de stand dan nog
gelijk is, is de winnaar de speler met de hoogste score over de laatste 9,6,3,of laatste hole van
de baan

Hoffelijkheid
Een speler dient zich te onthouden van onsportief gedrag vóór, tijdens en na afloop van de
wedstrijd, zoals bewuste overtreding van de Golfregels, onreglementaire onderbreking en/of
voortijdige beëindiging van de wedstrijd.
Het stelselmatig negeren van regels en de etiquette kan leiden tot diskwalificatie (regel 1.2
en 1.3). De Weco kan verdere disciplinaire maatregelen initiëren, zoals omschreven in
bijlage 2, zie ook Baan en Huis reglement Golfbaan Dirkshorn

Diskwalificatie
In uitzonderlijke gevallen mag de Wedstrijdleiding beslissen de straf van diskwalificatie niet op

te leggen, deze te veranderen of juist wel op te leggen, indien zij dat gerechtvaardigd vindt.

Oefenen op de baan voor of tussen de rondes
Het is niet toegestaan om op de dag van een strokeplay- of stableford wedstrijd, voor aanvang
van de wedstrijd te oefenen op de lussen waarover de wedstrijd wordt gespeeld (regel 5.2).
Het overtreden van deze regel kan leiden tot diskwalificatie.

Bevoegdheid wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding beslist in situaties waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.

Bijlage

1 Bij overtreding van No-Show en Onderbreken van de wedstrijd
1e keer; De speler krijgt een schriftelijke waarschuwing
2e keer (binnen één jaar); De speler wordt voor één seizoen maand
uitgesloten van deelname aan alle wedstrijden van GC Dirkshorn, waarbij
een Clubkampioenschap telt als één wedstrijd.
3e keer (binnen één jaar na de 2e keer); De speler wordt, na overleg met het
bestuur, voor meerdere seizoen maanden uitgesloten van deelname aan
alle wedstrijden en Clubkampioenschappen van GC Dirkshorn.

2 Bij overtreding van Hoffelijkheid
De speler zal worden gehoord door de wedstrijdcommissie en/of het
bestuur en kan voor bepaalde tijd worden uitgesloten van deelname aan
clubwedstrijden van GC Dirkshorn.

