
 
 
Reglement Handicapavond (HcpA) - Golfclub Kavel II Beemster. 

Het algemene wedstrijdreglement van Golfclub Kavel II Beemster is van toepassing, 

met als aanvulling de volgende regels: 

1. Deelnemers zijn leden van Golfclub Kavel II Beemster. 

2. Leden van Golfclub Kavel II Beemster zonder speelrecht betalen Greenfee. 

3. Inschrijven is alleen mogelijk via OGS. 

4. De spelvorm voor de HcpA is 9-holes, individueel Stableford en Qualifying. 

5. De HcpA wordt gespeeld in de categorieën hcp 35.5 - 54.0 en hcp 0.0 - 35.4. 

6. De wedstrijden worden gespeeld zonder Tee-keuze, dames van Rood en heren 

van Geel. 

7. De commissie kan i.v.m. de voortgang van de wedstrijd bepalen dat beginnende 

golfers zullen afslaan vanaf de Oranje Tee. 

8. De wedstrijden worden, zoveel als mogelijk, gespeeld in 3-balls. 

9. Het maximum aantal deelnemers wordt vermeld in OGS. 

10. Het inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijd bedaagt € 2,00 p.p. 

11. De inschrijving voor de wedstrijd sluit op het in OGS aangegeven tijdstip. 

12. De startlijst wordt door de wedstrijdcommissie samengesteld en zo spoedig 

mogelijk na sluiting van de inschrijving gepubliceerd. 

13. Bij overtekening van het aantal startplaatsen krijgen hcp'ers 35.5 – 54.0 voorrang 

14. Het zonder opgaaf niet verschijnen is een no show, na twee keer zonder opgaaf 

niet verschijnen volgt uitsluiting van verdere deelname. 

15. De scorekaart dient, na afloop van de wedstrijd, door de speler in OGS te worden 

ingevoerd. 

16. Na het invoeren in OGS dient de scorekaart ter controle te worden ingeleverd 

aan de wedstrijdtafel. Het niet inleveren van de scorekaart is een no return. 

17. Bij het inleveren van de scorekaart ontvangen de deelnemers het regelvragen 

formulier. 

18. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat de prijsuitreiking een 

integraal onderdeel uitmaakt van de wedstrijd. Afwezigheid bij de prijsuitreiking 

dient voor aanvang van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding te worden gemeld. 

19. Dagprijzen worden uitgereikt voor de no's 1 t/m 3 in beide categorieën, alsmede 

voor de birdie(s) en de neary. 

20. De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na inlevering van de laatste 

scorekaarten plaats. Afwezigheid bij de prijsuitreiking leidt tot het verlies van de 

eventuele dagprijs. 

21. Driekwart van alle wedstrijden telt mee voor de competitie. 

22. De slotwedstrijd heeft een shotgun start met maximum 48 spelers. 

23. Bij de slotwedstrijd worden voor beide categorieën prijzen uitgereikt voor het 

competitie resultaat alsmede prijzen voor de bijzondere scores. 

24. Beslissingen (rulings) van de wedstrijdleiding en/of referee zijn bindend en 

onherroepelijk (regel 20-2b). 

25. Het gebruik van een buggy, handicart of ander vervoermiddel is alleen 

toegestaan voor leden die in het bezit zijn van een EDGA handicappas of als zij in 

het bezit zijn van een gebruikerskaart van de stichting Handicart. 

26. Afwijkingen op dit Reglement uitsluitend met toestemming van de 

wedstrijdcommissie voor deze wedstrijd. 

Lees vooral het algemene wedstrijdreglement! 
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