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Wedstrijdreglement Golfclub Kralingen (3 maart 2020) 

 

ALGEMEEN 

1. Alle wedstrijden worden gespeeld naar de regels, zoals die zijn gepubliceerd in de laatste editie 

van:  

• ‘Rules of Golf’ van de R&A en de USGA, effective January;  

• Golfregels en Amateurstatusregels van de NGF;  

• ‘Local Rules’ en het reglement van de Golfbaan Kralingen;  

• EGA Handicap Systeem;  

• Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Golfclub Kralingen (‘GCK’); 

• Wedstrijdreglement Golfclub Kralingen (3 maart 2020) 
 

2. Om aan clubwedstijden te kunnen deelnemen, dient men lid te zijn van GCK en in het bezit te zijn 
van een volledige jaarkaart van SGK. Voorts dient men in het bezit te zijn van een EGA-handicap. 
Aan open wedstijden, die door de club georganiseerd worden, kunnen ook spelers die niet aan 
deze eisen voldoen, deelnemen. 

 
3. Wedstrijden staan open voor GCK-leden van 12 jaar en ouder tenzij anders vermeld op de 

inschrijflijst. 
 

4. Inschrijven voor clubwedstrijden gaat via de GCK-website (‘E-Golf4U’). 
 

5. Iedereen die zich voor de wedstrijd inschrijft of daaraan deelneemt wordt verondersteld met dit 
reglement (‘Wedstrijdreglement’) bekend en akkoord te zijn. 

 

6. De wedstrijden staan onder leiding van de door de Wedstrijdcommissie of door de 
Evenementencommissie van GCK aangewezen Wedstrijdleiding (Hierna ‘de Commissie‘  zoals 
beschreven in de Rules of Golf’). 

 

7. Indien door een deelnemer niet aan het bepaalde in het Wedstrijdreglement wordt voldaan kan 
de commissie de deelnemer uitsluiten voor de betreffende wedstrijd. 

 

8. Bezwaar tegen een opgelegde uitsluiting als gevolg van een overtreding van het bepaalde in het 
Wedstrijdreglement kan uitsluitend per e-mail bij het Bestuur van GCK worden ingediend en wel 
binnen drie werkdagen na dagtekening van de inkennisstelling door de commissie. Deze 
inkennisstelling vindt eveneens per e-mail plaats. 

 

9. In alle gevallen waarin dit Wedstrijdreglement niet voorziet beslist de commissie. 
 

INSCHRIJVING EN DEELNAME WEDSTRIJD 
 
1. Inschrijving voor een wedstrijd geeft de verplichting tot deelname 
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2. Bij inschrijving voor meerdaagse wedstrijden dient men voor alle eventuele rondes en 
alle eventuele dagen beschikbaar te zijn. Tussentijdse afmelding is alleen mogelijk als de 
commissie een geldige reden heeft geaccepteerd. Zonder geldige reden afmelden, betekent dat 
men uitgesloten kan worden voor een van de volgende clubkampioenschappen. 

 
3. Inschrijven voor qualifying wedstrijden kan in E-Golf4U, geopend op maandagen uiterlijk om 

08:00 uur, dertien tot veertien kalenderdagen voor de wedstrijd. Indien van toepassing zal ‘de 
cut’ bij qualifying wedstrijden zeven dagen voor de wedstrijd in E-Golf4U worden bepaald en 
bekend gemaakt. 
 Inschrijven Medal:  

• Medal 1 speelt altijd strokeplay.  

• Medal 2 speelt in de ochtend stableford en in de middag strokeplay, maar deelnemers aan 
medal 2 met een handicap van tot en met 20 kunnen/mogen altijd strokeplay spelen en 
handicap 20 tot en met 36 kunnnen/mogen altijd stableford spelen. Dit moet men aangeven 
bij inschrijving onder de opmerkingen. 

 
4. De startlijsten van qualifying wedstrijden worden op woensdag (drie tot vier dagen) voor de 

betreffende wedstrijd in E-Golf4U gepubliceerd en gedeeld. Na het maken van de startlijst van 

een qualifying wedstrijd met een ‘cut’ ontstaan er twee separate reservelijsten. 

 

5. Voor non-qualifying wedstrijden kunnen ruimere, per wedstrijd te bepalen, inschrijftijden 

worden gehanteerd, welke zullen worden gepubliceerd en gedeeld in E-Golf4U. 

 

6. Voor wedstrijden waar tevens niet-leden aan kunnen deelnemen staat de inschrijflijst open op de 

website van Golfbaan Kralingen. Op maandagen, twaalf tot dertien dagen voor de wedstrijd 

uiterlijk om 19:00 uur. Er dient te worden ingeschreven onder vermelding van naam, 

telefoonnummer en EGA-handicap. 

 

7. Afzeggen voor een wedstrijd is mogelijk in E-Golf4U tot het moment dat de startlijst is 

gepubliceerd. Indien men op de reservelijst staat behoort men eveneens af te zeggen. Na sluiting 

van de inschrijving en publicatie van de startlijst kan tot 24 uur voorafgaande aan de 

wedstrijddag worden afgemeld bij de commissie. De afmelding is pas geldig na bevestiging van 

de commissie. 

 

8. Leden die zich op de reservelijst hebben ingeschreven, dienen zelf vast te stellen of zij op de 

startlijst zijn geplaatst. Wanneer reserves later dan bij de eerste publicatie van de startlijst 

worden ingevoegd, zullen zij daarvan door de Wedstrijdleiding in kennis worden gesteld. 

Reserves worden in beginsel in volgorde van inschrijving geplaatst, met dien verstande dat voor 

wedstrijden met een maximum exact handicap reservespelers met de betreffende vereiste 

handicap voorrang hebben. Reserves die niet ingedeeld zijn, maar zich op de wedstrijddag 

beschikbaar willen houden voor eventueel opengevallen plaatsen, dienen zich een half uur voor 

de eerste starttijd met het verzoek tot indeling te melden bij de commissie. 

 

9. Clubkampioenschappen Strokeplay.  
De deelnemers voor de Clubkampioenschappen Strokeplay worden bepaald op basis van 
gespeelde Medal-strokeplaywedstrijden of de beste ronde van het eventuele open toernooi van 
GCK van dat desbetreffende kalenderjaar. Voor elke deelnemer telt zijn/haar beste brutoscore. 
Na uitnodiging van de Wedstrijdleiding en bevestiging van deelname verbindt men zich om alle 
rondes en dagen te spelen totdat men is uitgeschakeld.  
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10. Clubkampioenschappen Matchplay.  

Inschrijven kan via E-golf4U. Bij inschrijving voor de clubkampioenschappen Matchplay verbindt 
men zich om aan door de commissie georganiseerde wedstrijden te spelen. Tussentijds afmelden 
is alleen mogelijk wanneer de commissie een geldige reden heeft geaccepteerd. Anders kan 
uitsluiting volgen voor een van de volgende clubkampioenschappen. Indeling en loting:  

• Heren: Bij de heren worden de 4 halvefinalisten van het voorgaande jaar en de 12 spelers 
met de laagste handicaps, niet al geplaatst door een resultaat in de Matchplay 
kampioenschappen van het jaar daarvoor, geplaatst. Alle andere deelnemers worden via 
loting ingedeeld.  
• Dames: Bij de dames worden de 4 halvefinalisten van het afgelopen jaar en de 4 spelers 
met de laagste handicaps, niet al geplaatst door een resultaat in de Matchplay 
kampioenschappen van het jaar daarvoor, geplaatst. Alle andere deelnemers worden via 
loting ingedeeld. 
 

Indien spelers niet voor de afgesproken datum, waarop de voorronde moet plaatsvinden, tot 
een afspraak hebben kunnen komen om hun wedstrijd te spelen en hij niet tenminste twee 
datumvoorstellen heeft gedaan aan zijn tegenstander, wordt een speler uitgesloten van 
deelname aan het Matchplay kampioenschap van het desbetreffende jaar. Indien beide spelers 
tenminste twee datumvoorstellen hebben gedaan en niet tot een afspraak hebben kunnen 
komen, bepaalt de commissie de datum en het tijdstip waarop de match moet plaatsvinden. 
Deze wedstrijd zal in principe starten op vrijdagavond tussen 17.00 en 19.00 uur zo spoedig 
mogelijk na de afgesproken sluitingsdatum van de voorronde. De commissie mag van deze 
datumbepaling afwijken. 

 

11. Clubkampioenschappen Stableford. Inschrijven kan via E-Golf4U. Bij meer dan 36 inschrijvingen 
gaat de top-36 strijden om het Clubkampioenschap Stableford.  
Kwalificatie-eisen zijn:  

• Lid zijn van GC Kralingen;  
• Handicap 36 of lager; 
• Minimaal 3 qualifying kaarten lopen van 1 januari tot 1 september over 18 holes op 
Golfbaan Kralingen.  

Het kampioenschap gaat over 36 (2 x 18) holes. De starttijden en flightindeling worden bepaald 
op basis van de kwalificatie. 

 

DE WEDSTRIJD 
 

1. Deelnemers dienen zich uiterlijk 20 minuten voor de aangegeven starttijd te melden bij de 
Wedstrijdleiding en 10 minuten voor de aangegeven starttijd bij de eerste tee speelklaar 
aanwezig te zijn.  

 
2. Een speler die aan een wedstrijd deelneemt is verplicht de gehele wedstrijd uit te spelen. 

Tussentijds de wedstrijd op eigen initiatief beëindigen zonder geldige (medische) reden is niet 
toegestaan. 

 

3. Signalen ter onderbreking en hervatting van het spel (zie Rules of Golf regel 5.7). De volgende 
signalen zullen worden gebruikt:  

• een aanhoudende toon = het spel onmiddellijk onderbreken;  
• bij herhaling, 3 opeenvolgende tonen = het spel onderbreken;  
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• bij herhaling 2 korte tonen = het spel hervatten. 
 

4. Indien een speler op grond van overtreding van de Rules of Golf regel 1.3. wordt 
gediskwalificeerd, kan maximaal een uitsluiting van het spelen van wedstrijden voor een periode 
van een jaar volgen. De beslissing hierover zal door commissie worden genomen. Bezwaar tegen 
deze beslissing per e-mail bij het Bestuur van GCK worden ingediend. 

 
5. De commissie kan in samenwerking met de baancommissarissen bepalen of buggy’s wel of niet 

zijn toegestaan. 
 

6. De Wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijdvorm en aanvangstijd vooraf te wijzigen en zal 
de deelnemers hiervan tijdig in kennis stellen. De commissie heeft ook het recht het aantal 
deelnemers te beperken en/of de wedstrijd af te gelasten 

 

 

DE UITSLAG 

 
1. Bij gelijke scores (bruto of netto, afhankelijk van de wedstrijdvorm) zal voor het bepalen van het 

wedstrijdresultaat de laagste score over de laatste 9/6/3/18e hole(s) gelden. Bij meerdaagse 

wedstrijden tellen de scores van de laatste 18 holes. Bij een gelijk nettoresultaat wordt de 

winnaar als volgt bepaald: het beste resultaat over de laatste 9 respectievelijk 6, 3 of laatste 

hole(s) van de baan. Indien dan nog gelijk, dient er geloot te worden. Bij clubkampioenschappen 

Matchplay en Strokeplay vindt er bij een gelijke stand een ‘sudden death’ over hole 1 en 9 plaats 

totdat er een winnaar is. 

 

DE PRIJSUITREIKING 
 
1. De prijsuitreiking zal, indien mogelijk, plaatsvinden binnen 30 minuten na het inleveren van de 

laatste scorekaarten. Deelnemers aan een wedstrijd worden geacht aanwezig te zijn tot en met 
de prijsuitreiking. Afmelden na een wedstrijd dient te allen tijde bij de Wedstrijdleiding te 
geschieden. 

 
2. Prijzen dienen door deelnemers persoonlijk in ontvangst te worden genomen. Bij teamspel kan 

dit door een vertegenwoordiger van het betreffende team. 
 

3. Wisselbekers zijn en blijven eigendom van de vereniging. 


