Reglement Golf @nd Businessclub
Spelregels
De wedstrijden zijn vooral bedoeld om elkaar beter te leren kennen en te kijken wat men voor elkaar
kan betekenen. Uiteraard dienen de regels van het spel zoals voorgeschreven door de Royal and
Ancient Golf Club of St Andrews en de plaatselijke regels van de golfbaan waar het event gehouden
als bindend.
Iedere deelnemer dient op de hoogte te zijn van deze regels en voldoende vaardigheden hebben om
de baan in te mogen gaan. Mocht een deelnemer niet voldoen aan de door de golfbaan gestelde
eisen dan kan de deelnemer geweigerd worden zonder restitutie van de geldende dagprijs.
De Local Rules van de golfbaan, waar het event gehouden wordt gelden ook voor de deelnemers van
de Golf @nd Businessclub.
Handicap
Deelnemers mogen meedoen vanaf HCP 54, maar spelen van een maximale hcp van 36. Dit vooral
om te voorkomen dat er hele hoge scores behaald kunnen worden en de rest van de deelnemers
kansloos zijn.
De playing hcp voor de dag wordt vastgesteld op basis van de op dag zelf bekende hcp en naar
aanleiding van de hcp tabel.
Meldingstijd/starttijd
Een deelnemer aan een Golf @nd Businessclub event dient zich een uur voor zijn/haar start te
melden bij de wedstrijdleiding van die dag, dan wel een vertegenwoordiger van Golf @ Businessclub.
Een deelnemer dient zich tien minuten van te voren te melden bij de starter of de hole waar hij/zij
start.
Afmelden
Een door deelnemer aangemelde introducée wordt wel gefactureerd aangezien hier kosten voor
gemaakt zijn. Dit geldt voor deelnemers die niet zijn komen op dagen of zich niet minimaal een week
van te voren hebben afgemeld voor het event.
Spelvorm
De events van Golf @nd Businessclub worden altijd gespeeld in de wedstrijd vorm Stableford. Een
wedstrijd kan onderbroken of afgelast worden door extreme weersomstandigheden of bliksem.
Bij stableford dient de bal opgenomen te worden indien er niet meer gescoord kan worden op de
hole. Dit om de snelheid in de baan te bevorderen.

Winnaar van het event:
Bij stablefordwedstrijden wint altijd de deelnemer met de meeste Stablefordpunten.
Indien er twee of meer deelnemers zijn met het zelfde aantal punten dan gelden de meeste punten
of de laatste 9, 6 of 3 holes.
Indien de Exact Handicaps van de spelers met een gelijke score of aantal stablefordpunten gelijk zijn,
wordt de winnaar bepaald op basis van het laagste aantal slagen over de laatste 9, 6 of 3 holes van
de ronde.
Scorekaart
De deelnemer draagt zelf verantwoording voor zijn/haar exacte Handicap. De deelnemers schrijven
nooit voor zichzelf en wisselen dus hun scorekaart uit met de andere deelnemers uit de flight.
Afstandmeters
Tijden de events van Golf @nd Businessclub zijn afstandsmeters zoals goedgekeurd door de NGF
toegestaan. Gebruik van mobiele telefoons is toegestaan indien dit belangrijk is voor de deelnemers.
Wij verzoeken wel de telefoon op stil te zetten en deze alleen te gebruiken indien u bijvoorbeeld
naar een volgende hole loopt.
Aansprakelijkheid
Deelname aan een event van Golf @nd Businessclub geschiedt geheel voor eigen risico. Golf @nd
Businessclub kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of vermissing van waardevolle
zaken. Ditzelfde geldt voor directie, personeel of de golfbaan zelf waar het evenement plaats vindt.
In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie en/of Golf
@nd Business club in de geest van de Rules of Golf.
Prijs van een event
Een event is altijd zo opgebouwd dat de greenfee, drank, diner en borrel inclusief is. Eventuele extra
zoals lunchpakketten of drankjes in de baan dienen door deelnemer zelf betaald te worden.
Wij wensen u heel veel golfplezier namens Golf @nd Businessclub.
Met vriendelijke groet,
Mark Vijver
Voorzitter Golf @nd Businessclub

