Deze wedstrijdregels zijn uitsluitend van toepassing op de te organiseren
weekendwedstrijden.

Inschrijving open
Zondag om 22:00 uur, 3 weken voor het wedstrijd weekend.

Inschrijving gesloten
Dinsdag om 22:00 uur, in de week van het wedstrijd weekend.

Deelname
•

•

Spelers in de hcp categorie 1 t/m 6 kunnen deelnemen aan deze wedstrijden.
Jeugdspelers mogen deelnemen indien zij 16 jaar of ouder zijn en een ehcp van 18.4.
of lager hebben.
Indien na inschrijving de hcp wijzigt en men daardoor buiten de vastgestelde hcp
categorie valt is deelname toegestaan, echter men speelt mee buiten mededinging
van de prijzen.

Startlijst
•
•

•

•

De startlijst wordt op de woensdag voorafgaande aan het weekend op de website
geplaatst; uiterlijk om 22.00 uur.
Ingedeelde spelers en reservespelers worden verzocht, indien zij niet aan de
wedstrijd kunnen deelnemen, dit uitsluitend telefonisch aan de wedstrijdleider te
melden.
Reservespelers zullen vanaf de donderdag voorafgaand aan het weekend door de
wedstrijdleider gebeld worden voordat zij ingedeeld worden op vrijgekomen plaatsen.
De wedstrijdleider zal, bij geen gehoor, de volgende reservespeler op de lijst
contacten.
Zodra een nieuwe aanpassing van de startlijst door de wedstrijdleider plaatsvindt (dat
is dus altijd pas vanaf donderdag), zal het tijdstip van deze aanpassing bij de
wedstrijdinformatie op de website vermeld worden. Houdt daarom de
startlijstwijzigingen vanaf woensdags in de gaten.

Wedstrijddag
•
•

•

U dient zich uiterlijk 30 minuten voor uw starttijd bij de wedstrijdleiding te melden.
Bij laat melden (15 minuten voor starttijd) mag de wedstrijdleider alsnog een
aanwezige reserve speler op uw starttijd indelen of een wijziging in de start volgorde
aanbrengen.
Bij NO SHOW op de wedstrijddag wordt u, indien ingeschreven, bij de 2 volgende
wedstrijden die behoren tot uw HCP categorie, onderaan de reservelijst geplaatst.
Eventuele financiële repercussies zijn afhankelijk van het geldende baanbeleid.
Vragen hierover graag richten aan: info@golfbaanspaarnwoude.nl

Prijsuitreiking
•

Indien u als prijswinnaar niet aanwezig bent bij de prijsuitreiking dan komt u niet in
aanmerking voor de beschikbare prijs.

•
•

Indien u weet niet aanwezig te kunnen zijn, meld dit svp bij de wedstrijdleiding en
noteer uw naam niet op de bordjes voor Neary en/of Longest Drive.
Het wordt op prijs gesteld dat de eerste prijs winnaar een "speech" houdt en een
stukje schrijft voor de website.

Tot slot
Houdt uw privé-afspraken goed in de gaten voordat de startlijst gepubliceerd wordt om
daarmee een teleurstelling voor u en andere clubleden te voorkomen.
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