WEDSTRIJDREGLEMENT NIEUWEGEINS OPEN 2019
Toepasselijkheid:
•

Alle deelnemers van het Nieuwegeins Open golfkampioenschap conformeren zich aan het
wedstrijdreglement.

Speeldatum:
•
•
•

Het Nieuwegeins Open wordt gespeeld op zaterdag 21 en zondag 22 september 2019.
1e ronde zaterdag 8:30 (start hole 1 kleine baan).
2e ronde zondag (finale) 10:00 shotgun start grote baan.

Spelvorm:
•
•
•
•

De spelvorm is fourball better ball.
De wedstrijd vindt plaats over 2x18 holes (inclusief de zondag).
Bruto strokeplay (geen verrekening) gemiddelde team-HCP = 20 of lager.
Stableford punten (met verrekening) gemiddelde HCP = 20.1 of hoger.

Toepasselijke golfregels:
•
•
•
•
•

Van toepassing zijn de golfregels zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited & de USGA.
De lokale regels van de Nieuwegeinse Golfclub (hierna te noemen NGC).
Alle deelnemers spelen vanaf de standaard T-markers.
Geel: heren < HCP 24.
Rood: overige deelnemers.

Wedstrijdleiding:
•

De wedstrijdleiding is in handen van de wedstrijdcommissie van de NGC.

Inschrijven:
•
•
•
•
•
•

Er zijn 2 categorieën deelnemende teams.
Bruto strokeplay (geen verrekening) gemiddelde HCP =20 of lager.
Stableford punten (met verrekening) gemiddelde HCP =20.1 of hoger .
In 3 mogelijke combinaties M/M, M/V en V/V.
Inschrijven kan per team (2 deelnemers) en individueel.
Individuele inschrijvingen worden ingedeeld in teams (indeling op basis van HCP en
ingedeeld in de categorie M/M, M/V, V/V).

•

Inschrijven kan uitsluitend via de website van de Nieuwegeinse Golfclub. Dit geldt ook voor
leden van de Nieuwegeinse Golfclub.

•

Bijlage 1 van dit reglement beschrijft wat er gebeurt in geval van afmelding en of er wel
geen restitutie van het inschrijfgeld plaats vindt. Daarin staat ook hoe je wijzigingen in de
teamsamenstelling kunt aanbrengen.

•

Een flight bestaat uit twee teams.

Flights:

Voorwaarden voor deelname:
•

Het Nieuwegeins Open staat open voor amateurspelers die voldoen aan de volgende
voorwaarden.
 De spelers dienen een geldige NGF/EGA handicap te bezitten.
 De maximum individuele exact handicap is 54,0 (wedstrijd exact HCP 36).

•

De spelers van een team (individuele deelne(e)m(st)ers) dienen het inschrijfgeld direct te
voldoen door middel van een bankoverschrijving.
 Elke inschrijving brengt verplichting tot betaling met zich mee.

•

Indien de wedstrijd om enige reden op de aangekondigde data niet kan doorgaan, wordt
een alternatieve datum vastgesteld.

Aantal spelers en kwalificatie:
•

Het spelersveld op de finaledag (2e ronde) is beperkt tot 60 spelers (30 spelers per categorie
= 15 teams per categorie).

•

Op zaterdag wordt er een 1e ronde gespeeld om te komen tot 2 x 15 teams , de uitslag van
de 1e ronde telt mee op de finaledag.

•

Bij afmelding van 1 van de spelers dient de andere speler zelf voor vervanging te zorgen (zie
ook bijlage 1).

•

Indien door een blessure of andere oorzaak 1 van de spelers de wedstrijd moet staken,
eindigt ook voor zijn medespeler de wedstrijd. Hij of zij dient de wedstrijd wel als marker af
te maken.

De 1e ronde bestaat uit maximaal 152 spelers (76 teams).
•

Na de 1e ronde worden de beste 15 teams geplaatst op basis van;
 Strokeplay beste BRUTO score.
 Stableford beste stableford score.

•

Bij matching cards vindt plaatsing plaats op basis van de beste laatste 18, 9, 6, 3 en laatste
hole; bij een gelijke stand wordt er geloot.

Bij bijzondere omstandigheden (weer, calamiteiten etc.) kan de wedstrijdleiding afwijken van
bovenstaande.
Winnaar:
•

Winnaar in elke categorie is het team met de beste score over 2 ronden.

Startlijst en tijdig melden:
•

•

De startlijst voor de 1e ronde wordt op woensdag 18 september 2019 gepubliceerd op de
website van de Nieuwegeinse Golfclub. Ook krijgen alle deelnemers per mail de starttijden
en flight samenstelling toegestuurd.
De startlijst voor de 2e ronde (finale) wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de 1e ronde
gepubliceerd op de website van de Nieuwegeinse Golfclub. Ook krijgen alle deelnemers per
mail de starttijden en flight samenstelling toegestuurd.

•

De spelers dienen zich zowel op zaterdag en zondag minimaal 45 minuten voor de start te
melden bij de wedstrijdleiding (in het clubhuis) en zij dienen zich minimaal 5 minuten voor
de start op de voor dat team aangewezen start hole te bevinden.
 Dit beide op straffe van diskwalificatie.

Scorecard:
•

Na melding bij de wedstrijdleiding ontvangt het team de scorecard. De spelers van ieder
team zijn verplicht hun scorecard met de spelers van het andere team in de flight te
wisselen. Het andere team is de marker. Het deelnemende team is verplicht de eigen
scorecard direct na het beëindigen van de laatste hole te controleren, te ondertekenen
(inclusief handtekening marker) en hierna de scorekaart (zo snel mogelijk, liefst binnen 20
minuten) in te leveren bij de wedstrijdleiding.

Gebruik elektronische apparatuur:
•

Het gebruik van een mobiele telefoon (ook in de stand-by mode) is verboden, tenzij er
sprake is van een medische calamiteit. Dit graag vooraf melden bij wedstrijdleiding en de
flightgenoten. Bij misbruik wordt het team gediskwalificeerd.

•

Het is toegestaan gebruik te maken van (elektronische) meetapparatuur uitsluitend volgens
de voorschriften van de NGF.

Handicarts:
•
•
•
•

Het gebruik van handicarts is beperkt toegestaan op de wedstrijdbaan.
Op de par-3 baan is het gebruik NIET toegestaan.
Er is de mogelijkheid voor vervoer van en naar de par-3 baan.
De spelers dienen bij aanmelding aan te geven of ze een handicart nodig hebben. In verband
met de beperkte beschikbaarheid van het aantal handicarts kan de wedstrijdleiding 2
personen van verschillende teams in 1 handicart plaatsen, ongeacht de samenstelling van de
teams.

Referees:
•

In de baan bevind(t)(en) zich tijdens de wedstrijd (een) referee(s) die in geval van geschillen
of onduidelijkheden kan/kunnen worden geraadpleegd.

•

De uitspraak van de referee is bindend!

Caddies:
•

Het gebruik van caddies is NIET toegestaan gedurende de gehele wedstrijd.

Reclame-uitingen:
•

Reclame-uitingen zijn slechts toegestaan conform de NGF-amateurregels.

Bijzondere bepalingen:
•
•

In zaken waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen anders te
beslissen als in dit reglement is beschreven.

Bijlage 1:
Wachtlijst
•

Indien het aantal inschrijvingen het maximum overtreft, wordt er automatisch een wachtlijst
aangelegd.

•

De datum van inschrijven bepaalt de volgorde op de wachtlijst. Indien één of meerdere
teams (individuele deelne(e)m(st)ers) zich afmelden voor deelname aan het toernooi zal het
eerstvolgend team (individuele deelne(e)m(st)ers) op de wachtlijst worden uitgenodigd om
deel te nemen aan het toernooi. Dit kan zowel telefonisch als per email geschieden.

•

Elke inschrijving brengt de verplichting tot betaling met zich mee. De inschrijving is pas
geldig als de betaling is ontvangen.

Verandering in teamsamenstelling
•

Een team kan tot uiterlijk vrijdag 13 september 2019 18:00 uur één van de twee spelers
vervangen door een andere speler, mits wordt voldaan aan het wedstrijdreglement. De
wijziging dient via nieuwegeinsopen@nieuwegeinsegolfclub.nl aan de wedstrijdleiding te
worden doorgegeven met:
 vermelding van de ‘oude’ teamsamenstelling.
 de naam van de speler die uitvalt en de gegevens.
 de gegevens van de nieuwe speler, t.w.: naam en voorletters, m/v, geboortedatum,
NGF-nummer, home-course, exacte handicap en emailadres.

•

Voor afmelding van individuele deelne(e)m(st)ers gelden dezelfde regels.

Afmelding en restitutie:
•

Indien een speler niet kan spelen, dient hij/zij zijn/haar team af te melden, tenzij daarbij een
vervanger wordt aangemeld (zie verandering in teamsamenstelling).

•

Afmeldingen dienen zo spoedig mogelijk te worden gestuurd naar
nieuwegeinsopen@nieuwegeinsegolfclub.nl

•
•
•

De volgende regels worden toegepast indien een team zich afmeldt.
Tot en met vrijdag 13 september 2019 18:00 uur wordt het inschrijfgeld terugbetaald.
Vanaf vrijdag 13 september 2019 18:01 tot de publicatie van de startlijsten worden de
betaalde gelden alleen gerestitueerd, indien het team (individuele deelne(e)m(st)ers)
aannemelijk kan maken, dat het team zich moet terugtrekken wegens dringende redenen.
Afmeldingen na publicatie alsmede ‘no-shows’ hebben geen recht op restitutie.
Het vooruitbetaalde bedrag voor deelname aan de barbecue wordt uitsluitend
gerestitueerd, mits de deelnemer aannemelijk kan maken dat hij of zij zich heeft afgemeld,
uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het toernooi.

•
•

•

N.B. Deelne(e)m(st)ers, die op de wachtlijst geplaatst zijn en niet aan de wedstrijd kunnen
deelnemen, krijgen alle betaalde gelden terugbetaald.

