Bijlage 1 Clubkampioenschappen Strokeplay
Deze bijlage is van toepassing op de Clubkampioenschappen Strokeplay 2020, en vervangt daarmee de
reguliere bijlage 1 van het Reglement Clubkampioenschappen. Deze bijlage is speciaal aangepast ten
behoeve van de “Corona maatregelen”.
Tijdens de Clubkampioenschappen Strokeplay 2020 geldt de tijdelijke regel “plaatsen” in alle bunkers.
Dit houdt in dat de bal opgenomen mag worden, en binnen 15 cm, niet dichter bij de hole, geplaatst
mag worden.

1. Aan het Strokeplay kampioenschap kunnen 78 spelers deelnemen, verspreid over de betreffende
categorieën.
•
•
•
•
•
•

Heren
Dames
Heren Senioren
Dames Senioren
Super Senioren Heren
Super Senioren Dames

:
:
:
:
:
:

30 deelnemers
12 deelnemers
18 deelnemers
9 deelnemers
6 deelnemers
3 deelnemers

Bij minder dan twee deelnemers in een categorie vinden er geen kampioenschappen plaats in die
categorie.
Indien zich meer dan het maximum aantal deelnemers inschrijven, gelden de volgende regels:
•
•
•
•

De nummer één per categorie van het voorgaande Clubkampioenschap Strokeplay plaatst zich
automatisch tenzij de specifieke categorie in het betreffende jaar niet wordt gespeeld;
Het deelnemersveld wordt verder, conform de ruimte die per categorie beschikbaar is,
aangevuld met inschrijvers met de laagste exact handicap;
Is een categorie daarmee niet aangevuld tot het beschikbare aantal personen, dan worden de
overgebleven plaatsen herverdeeld over de andere categorieën;
De situatie kan zich voordoen dat als gevolg van precies gelijke exact-handicaps van
inschrijvende deelnemers het aantal wordt overschreden. In dat geval zal deelname door het lot
bepaald worden.

2. De wedstrijd wordt in een weekend gespeeld over het volgende aantal rondes:
•

Heren en Dames: drie ronden van 18 holes; twee ronden op zaterdag en één ronde op zondag.
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•
•

Senioren Heren en Senioren Dames: twee ronden van 18 holes: één op zaterdag en één op
zondag
Super Senioren Heren en Super Senioren Dames: 2 ronden van 18 holes: één op zaterdag en één
op zondag

De start van de 2e ronde op zaterdag is niet eerder dan vijf uur na de start van de 1e ronde van die dag.
3. Winnaar is de speler met het minste aantal slagen over de betreffende wedstrijd. Bij een gelijke
eindstand wordt de winnaar bepaalt door het spelen van een sudden-death play-off op een door de
wedstrijdleiding te bepalen hole.
4. Oefenen op de baan tussen de ronden is niet toegestaan.
5. Er is een aparte startlijst per categorie.
6. Aan het einde van de eerste wedstrijddag wordt een zgn. ‘cut’ vastgesteld. Het aantal deelnemers per
categorie dat de tweede wedstrijddag speelt, wordt vooraf door de Wedstrijdcommissie bepaald. De
Wedstrijdcommissie houdt hierbij rekening met het aantal spelers per categorie, het aantal beschikbare
starttijden, en de samenstelling van de flights.
7. De startlijsten voor de eerste wedstrijddag worden vastgesteld door de Wedstrijdcommissie. De
startlijst voor zondag is afhankelijk van de tussenstand; de spelers starten in omgekeerde volgorde van
het tussenklassement. Dat houdt in dat de laatste spelers van het tussenklassement als 1e groep (flight)
starten enzovoorts.
De startlijsten worden via de website gepubliceerd. Tevens wordt de startlijst voor de laatste ronde(n)
door de Wedstrijdcommissie aan het einde van de eerste wedstrijddag bekend gemaakt.
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