Wedstrijdreglement After Work 2018

Wedstrijdvorm
We spelen ook dit jaar een inloop strokeplay ronde over 9 holes per avond vanaf hole 1
vanaf de eerste dinsdag in april tot en met de laatste dinsdag in augustus.
De heren spelen vanaf de witte of gele tee en de dames vanaf de blauwe of rode. De keuze
die daarin gemaakt wordt bij de eerste deelname is ook geldig voor de rest van het seizoen.
Wanneer er toch wordt gewisseld gedurende het seizoen komen alle eerdere resultaten
voor de ringerscore te vervallen.
De rondes zijn qualifying tenzij anders aangegeven en dienen door de deelnemers in EGolf4u geregistreerd te worden na afloop van hun ronde. De getekende kaarten dienen te
worden ingeleverd bij een commissielid na het invoeren in E-Golf4u

Starttijden
In april en augustus zal er gestart worden tussen 17:00 en 18:30 uur waarbij de laatste
aanmelding om 18:15 aan de wedstrijdtafel moet zijn bevestigd. In mei tot en met juli wordt
er gestart tussen 17:30 en 19:00 uur waarbij de laatste aanmelding om uiterlijk 18:45 aan de
wedstrijdtafel moet zijn bevestigd.
Op de eerste dinsdag van september zijn de starttijden van 17:30 tot 18:15 op beide lussen
tegelijk omdat deze dagscore niet meetelt in het klassement en er daardoor niet te lang
gewacht hoeft te worden op de prijsuitreiking. Ook zal deze dag aangeboden worden om
Footgolf te spelen.

Deelname

Deelname is open voor iedereen.
Deelname kost € 2 per persoon per avond exclusief eventueel te betalen greenfee .
De wedstrijd staat uiterlijk vanaf 3 weken voor de start open in E-Golf4u en is open voor alle
leden van GC Harderwold en eventuele gastspelers welke zich per E-mail kunnen aanmelden
dan wel kunnen inlopen op de dag van de wedstrijd.
Voorwaarden zijn wel:
Maximale Hcp is 54 en deelnemers zonder speelrecht op de baan dienen bij aanmelding een
bewijs van greenfeebetaling te kunnen overhandigen aan de wedstrijdleiding.
De prijs van deze greenfee is bepaald door de baaneigenaar en niet door de organiserende
commissie.

Flightindeling
Er wordt gestart op basis van aanmelding aan de wedstrijdtafel. Aanmelding betekent dan
ook dat de deelnemer gereed is om de baan in te gaan. Er wordt bij aanmelding een
scorekaart met starttijd afgegeven waarop de deelnemers dienen te starten. Er wordt in
principe gestart in flights van 3 personen Dit kan aangepast worden a.g.v. het aantal
aanmeldingen.

Ranglijst

De ringerscore ranglijst wordt per maand en over het gehele seizoen opgemaakt aan de
hand van de beste score die per hole gehaald is.

Maandscore
Bij de maandscore zal een verrekening van de playing handicap plaatsvinden op basis van de
gemiddelde playing handicap van deze maand.(score – (1/2 gemiddelde Phcp) is ringerscore)
Bijvoorbeeld: wanneer er drie keer in een maand is gespeeld en de playing handicap was 22,
23 en 24, wordt voor de berekening (22+23+24)/3= 23 aangehouden.
Er zullen maandscore prijsuitreikingen zijn op elke eerste dinsdag van de maanden mei, juni,
juli, augustus en september.
Op de eerste dinsdag van september zal tevens de jaarscore prijsuitreiking plaatsvinden.
Gewonnen prijzen zullen bewaard blijven tot het einde van het seizoen. Daarna komen ze te
vervallen met uitzondering van de jaarprijzen.
Deze worden te allen tijden uitgereikt aan de winnaar.
Elke maandelijkse prijsuitreiking hebben we de volgende prijzen:
Categorie heren 1e, 2e en 3e prijs, categorie dames 1e en 2e prijs, de neary van de maand en
de geslagen birdies en eventueel eagles. Eagles tellen niet mee voor het birdie klassement.
Bij een gelijke maand ringerscore geldt dat de gemiddelde playing handicap van die maand
maatgevend is waarbij de laagste gemiddelde playing handicap eindigt boven een hogere
gemiddelde playing handicap.
Indien die ook gelijk is zal en een dubbele prijs uitgereikt worden.
En de daarna komende prijs komt te vervallen. Een dubbele 1 ste plaats betekent geen
tweede en wel een derde, een dubbele tweede plaats betekent geen derde en een dubbele
derde plaats wordt uitgereikt.
Voor de birdies geldt dat er twee verschillende birdieprijzen zijn.
Eén voor iemand die één birdie heeft geslagen in een maand en een andere voor de
personen die meerdere birdies hebben geslagen in een maand.

Jaarscore

Bij de jaarscore zal de gemiddelde playing handicap van alle deelgenomen After Work
wedstrijden van dit jaar gelden. (Score-(1/6 gemiddelde Phcp is ringerscore)
Voor de jaarprijzen geldt dat de te verdelen prijzen zijn:
Categorie heren 1e, 2e en 3e prijs, categorie dames 1e en 2e prijs, de nearest neary van het
jaar en de superbirdie voor diegene die de meeste birdies geslagen heeft gedurende het
jaar.
Bij een gelijke jaar ringerscore geldt dat de gemiddelde playing handicap van alle
deelgenomen After Work wedstrijden maatgevend is waarbij de laagste gemiddelde playing
handicap eindigt boven een hogere gemiddelde playing handicap.
Indien deze ook gelijk zijn zal gekeken worden naar de ringerscore op de 6 moeilijkste holes
(Stroke Index) bij nog steeds gelijke stand daarna de drie moeilijkste holes en tenslotte
indien nog steeds gelijk de moeilijkste hole waarbij de best scorende deelnemer als eerste
eindigt.
Voor de Super Birdie geldt bij een gelijke stand aan het eind van het jaar dat de volgorde
wordt bepaald door het aantal birdies op de 6 moeilijkste holes (Stroke Index) bij nog steeds
gelijke stand daarna de drie moeilijkste holes en tenslotte indien nog steeds gelijk de
moeilijkste hole waarbij de best scorende als eerste eindigt.

