Protocol
Clubkampioenschappen
De Clubkampioenschappen vinden elk jaar plaats in de maand september/oktober na de
schoolvakantie. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Wedstrijdcommissie.
De afdelingen stellen, na overleg met de Wedstrijdcommissie, de regels vast, zoals in dit
protocol vastgelegd.
Deelname staat open voor alle clubleden met een maximale handicap van 54.
De wedstrijden zullen in de volgende categorieën worden gespeeld:
Categorie 1: Hcp t/m 11.4
Op zaterdag 2 X 18 holes, zondag 1 X 18 holes strokeplay zonder hcp-verrekening. Witte en
blauwe tees.
In deze categorie zal gespeeld worden om de uiteindelijke clubkampioen van Golfclub De
Haenen.
Daarnaast wordt er gestreden om het kampioenschap binnen de volgende categorieën:
Categorie 2: hcp 11.5 t/m 19.9.
Op zaterdag 1 x 18 holes, zondag 1 x 18 holes strokeplay zonder hcp-verrekening. Gele en
rode tees.
Categorie 3: hcp 20 t/m 36.
Op zaterdag 1 x 18 holes, zondag 1 x 18 holes stableford met hcp-verrekening. Gele en rode
tees.
Categorie 4: hcp > 36.
Op zaterdag 1 x 18 holes, zondag 1 x 18 holes stableford met hcp-verrekening. Oranje tees.
De plaatselijke regel: “Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren is of buiten de baan
is” is tijdens deze wedstrijd niet van toepassing.
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Het is toegestaan om je in te schrijven voor een lagere categorie dan je exact hcp, niet
voor een hogere.
Er zijn voor elke categorie aparte kampioenschappen voor dames en voor heren.
Als in een categorie minder dan 6 deelnemers hebben ingeschreven vervalt de categorie,
behalve categorie 1.
Spelers uit een categorie die vervalt kunnen zich inschrijven in een naast lagere categorie.
De cut voor de 2e dag wordt na dag 1 vastgesteld, afhankelijk van de beschikbare
starttijden.
Op de finaledag wordt gestart in volgorde van de stand van de voorgaande dag.

Voor deelname aan de wedstrijden is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Gelijke stand 1e plaats
Alleen bij een gelijke stand voor de 1e plaats wordt er een play-off gespeeld, eerst op hole 18.
Als dat geen winnaar oplevert, dan op hole 7. Daarna telkens op hole 18 en 7, totdat er een
winnaar is.
Prijsuitreiking
• Voor elke categorie is er een prijsuitreiking.
• Voor de beste 2 spelers worden cadeaubonnen beschikbaar gesteld ter waarde van €20,en €15,-.
Bij gelijke stand voor de 2de plaats gelden de beste score van de laatste 18, respectievelijk 9,
6, 3, 1 holes. Als dit geen uitsluitsel geeft wordt de prijs gedeeld.
Tijdens de prijsuitreiking wordt er tussen de aanwezige spelers, behalve de prijswinnaars,
vervolgens 3 keer 1 doosje balletjes verloot.
Benodigde starttijden.
Zaterdag: voor categorie 1:
’s morgens vanaf 8.00 uur tot 9.30 uur. Maximaal 12 flights.
Daarna alle categorieën: van 12.00 uur tot 15.00 uur. Maximaal 24 flights.
Zondag: van 11.00 uur tot 13.30 uur, maximaal 20 flights.
Caddies zijn gedurende de wedstrijd toegestaan. Dit dient door de betreffende deelnemer
vooraf gemeld te worden bij de wedstrijdleiding.
Handicarts of andere kunstmatig voortgedreven en geaccepteerde voertuigen zijn alleen
toegestaan voor pashouders van de Stichting Handicart.
Spelers die zich hebben ingeschreven en zich niet of pas na bekendmaking van de startlijst
hebben afgemeld, worden uitgesloten van deelname aan een door de wedstrijdleiding vast te
stellen wedstrijd. De wedstrijdleiding beoordeelt of de reden van afmelding aanleiding kan
zijn om van deze regel af te wijken.
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