Wedstrijdreglement
Onderstaande regels zijn van toepassing voor alle G.C.C. De Tongelreep
evenementen.
Voor een aantal specifieke evenementen zoals o.a. de clubkampioenschappen,
damesdagen en heren(mid)dagen gelden nog een aantal aanvullende regels.
1. Wedstrijdcommissie
De wedstrijd- en regelcommissie is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
wedstrijdprogramma en voor de organisatie van alle wedstrijden die bij de G.C.C.
De Tongelreep worden gespeeld en is “de Commissie” zoals omschreven in de Golf
Regels.
- Wedstrijdreglement
De Commissie is verantwoordelijk voor het opstellen van het wedstrijdreglement.
Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door de Commissie
georganiseerde wedstrijden en iedereen die zich inschrijft voor, dan wel deelneemt
aan deze wedstrijden wordt geacht dit reglement te kennen. De Commissie
behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zowel het
wedstrijdprogramma en/of het wedstrijdreglement.
- Onvoorziene omstandigheden In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de Commissie in redelijkheid.
De Commissie benoemt al of niet uit haar midden, voor elke wedstrijd een
wedstrijdleider en een assistent-wedstrijdleider en bepaalt hun bevoegdheden.
Tevens stelt de Commissie de wedstrijdvorm, het aantal deelnemers, de
handicapcategorie en het inschrijfgeld vast. De Commissie is gerechtigd de
wedstrijd niet door te laten gaan, indien het aantal inschrijvingen minder is dan
18. Deze gegevens worden vermeld via de internetsite en/of E-Golf4U.
De Commissie regelt de wedstrijden en beslist in geschillen. De speler heeft het
recht in appèl te komen bij het Bestuur van de vereniging. Het Bestuur moet in
voorkomende gevallen zo snel als mogelijk is, de Commissie en de speler horen.
2. Amateur-golfers met een actieve handicap
De “Qualifying” wedstrijden zijn alleen open voor Amateur-golfers (zoals
gedefinieerd in de Amateurstatus Regels welke zijn goedgekeurd door R&A Rules
Limited) die in het bezit zijn van een WHS-handicap. De Commissie kan beslissen
om niet- Amateur-golfers of Amateur-golfers niet in bezit van een WHS-handicap
aan wedstrijden mee te laten meedoen. Hierbij moet het handicap wel voldoen aan
de handicapeis van de betreffende wedstrijd.
3. Golfregels
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de golfregels, zoals vastgesteld door de
Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de United States Golf Association.
Daarnaast zijn de Plaatselijke Regels (scorekaart / mededelingenbord), de
Tijdelijke Plaatselijke Regels (mededelingenbord) en het wedstrijdreglement van
de vereniging van kracht.

4. Inschrijven
Alle wedstrijden worden op de internetsite (www.golfdetongelreep.nl)
aangekondigd. Uiterlijk twee weken voor de wedstrijd kan men zich inschrijven via
E-Golf4U.
Bij de wedstrijdvoorwaarden worden de wedstrijdvorm, het aantal deelnemers, de
handicapcategorie, het inschrijfgeld en de sluitingstermijn voor inschrijving
vermeld.
- Afmelden
Afmeldingen dienen voor sluitingsdatum via E-Golf4U gedaan worden. Na de
sluitingsdatum kunnen afmeldingen alleen geschieden bij de wedstrijdleiding (dus
niet bij de Caddiemaster of aan de bar) van de betreffende wedstrijd en uitsluitend
als men om zeer dringende redenen verhinderd is. De Commissie heeft het recht
om deelnemers die zich niet op de reglementaire wijze hebben ingeschreven of
afgemeld, of die niet zijn komen opdagen, voor één of meerdere wedstrijden uit te
sluiten. Bovendien hebben zij het recht om spelers voor een andere sanctie voor te
dragen aan het bestuur. Het inschrijfgeld blijft onverkort verschuldigd.
5 Startlijst
De Commissie bepaalt de starttijden en de indeling van de flights. De startlijst
wordt via E-Golf4U gepubliceerd. Deelnemers (ook de deelnemers op de
reservelijst) moeten zich zelf op de hoogte stellen van hun starttijd. Het weigeren
om in een door de Commissie ingedeelde flight te spelen leidt automatisch tot
uitsluiting voor 3 maanden van alle wedstrijden.
6. Meldingstijd
Deelnemers aan een wedstrijd dienen zich minimaal 20 minuten voor hun starttijd
te melden bij de wedstrijdleiding, het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen en hun
scorekaart op te halen en te controleren.
7. Inschrijfgeld
Voor de meeste wedstrijden is inschrijfgeld verschuldigd. Aan een aantal
wedstrijden zijn maaltijden verbonden. De kosten voor deze maaltijden moeten bij
de bar apart worden afgerekend.
8. Oefenen
Indien de driving-range voor aanvang van de wedstrijd gesloten was is het later
startende deelnemers niet toegestaan gebruik te maken van de driving-range. (Het
op de driving-range slaan van al dan niet eigen ballen die men op gaat halen geldt
ook als gebruik maken van de driving range.)
Indien er tijdens een wedstrijd tussen hole 9 en hole 10 een wachttijd ontstaat,
blijft Regel 5-5 van toepassing. Alleen wanneer de Commissie specifiek aangeeft
dat er sprake is van de binnen deze regel genoemde uitzondering mag een speler
oefenen voor de hervatting van het spel.
Overtreding leidt tot diskwalificatie.

9. Scorekaart
De wedstrijdleider geeft de scorekaarten uit, die voorzien zijn van de namen van
de deelnemer en de marker, de datum van de wedstrijd, de wedstrijdvorm en de
handicap van de deelnemer en de eventueel te ontvangen strokes. De deelnemer
is verantwoordelijk voor de op de scorekaart vermelde handicap en dient bij
twijfel, voordat hij aan de wedstrijd begint, deze te controleren en eventueel te
corrigeren. Bij iedere strokeplay wedstrijd treedt een in dezelfde partij spelende
mede-competitor op als marker, tenzij de Commissie anders heeft bepaald.
Speler en marker moeten scorekaarten voor de wedstrijd uitwisselen.
De speler is verder verplicht om zo snel mogelijk maar uiterlijk 15 minuten na de
wedstrijd (verlaten laatste green) zijn eigen scorekaart volledig ingevuld en
ingevoerd in E-Golf4U, bij voorkeur uitgerekend en ondertekend door marker en
speler bij de wedstrijdleiding in te leveren.
Overtreding leidt tot diskwalificatie.
Onvolledig ingevulde of niet-ondertekende kaarten worden terzijde gelegd en
leiden tot diskwalificatie.
10. Ballen
Er mag alleen gespeeld worden met ballen van een merk en type, voorkomend op
de geldende List of Conforming Golfballs uitgegeven door de Royal & Ancient Golf
Club of St. Andrews.
Overtreding leidt tot diskwalificatie
11. Clubs
Meegevoerde drivers moeten een clubhoofd hebben dat qua model en loft op de
actuele ‘List of Conforming Driver Heads’ uitgegeven door de R&A staat.
Overtreding leidt tot diskwalificatie
12. Starttijd
Deelnemers moeten starten op de door de Commissie vastgestelde tijd en in de
door de Commissie bepaalde flight. De volgorde van afslag op de 1ste hole wordt
bepaald door de indeling op de startlijst. Zie Regel 5-3 van de Golfregels.
Men dient 10 minuten voor de starttijd aanwezig zijn op Hole 1 danwel bij een
shotgun op de betreffende starthole.
13. Gelijk eindigen
Bij strokeplay/stableford wedstrijden wordt bij gelijk nettoresultaat de ‘Count
down’ methode toegepast. Hierbij vergelijkt men de scores van de laatste negen
holes (minus de helft van de Playing Handicap), waaronder altijd de holes 10 tot
en met 18 worden verstaan. Is dit resultaat gelijk, dan vergelijkt men de scores
(bij wedstrijden zonder handicapverrekening de bruto scores bij wedstrijden met
handicapverrekening de netto scores) over de laatste 9, 6, 3, of laatste hole van
de laatste 9 holes. Is er hierna nog een gelijke stand dan beslist het lot.
Bij de Clubkampioenschappen geldt het specifieke reglement voor gelijk eindigen.

14. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt in de regel plaats binnen een halfuur na binnenkomst van
de laatste deelnemer. Een prijswinnaar, die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking,
verliest het recht op zijn/haar prijs, tenzij hij/zij zich bij de wedstrijdleiding met
goede redenen heeft afgemeld. De behaalde plaats blijft gehandhaafd.
15. Langzaam spel
De maximaal toegestane speeltijd voor een ronde en een speelschema voor 18
holes, zullen worden gepubliceerd op een officieel mededelingenbord. De eerste
groep is ‘uit positie’ als de groep achter is op het speelschema. Iedere volgende
groep is uit positie als de groep meer dan het startinterval afstand heeft ten
opzichte van voorgaande groep en achter is op het speelschema.
Bij afwezigheid van verzachtende omstandigheden kan een groep spelers worden
‘getimed’ als de groep uit positie is. In dat geval zal van elke speler uit de groep de
benodigde tijd voor iedere slag worden opgenomen door een official. Een speler
wiens groep getimed is, behoudt een ‘tijdsoverschrijding’ tijdens de ronde, zelfs als
de groep daarna niet meer uit positie is of de ronde uitspeelt binnen de toegestane
tijd.
Als de spelers worden getimed, gelden de volgende limieten voor het doen van een
slag. Gerekend vanaf het moment dat de speler aan de beurt is, krijgt een speler
een tijdsoverschrijding wanneer hij:
* Als eerste moet spelen en hij meer dan 50 seconden doet over een slag naar de
green inclusief een afslag op een Par-3), een chip of een putt.
* Meer dan 40 seconden doet over een afslag, of als hij als tweede of derde moet
spelen, een slag naar de green, een chip of een putt.
Straf op overtreding van de
regel
1e overtreding
2e overtreding
3e overtreding

Matchplay

Strokeplay

1 slag
verlies van de hole
diskwalificatie

1 slag
2 slagen
diskwalificatie

NB:
1. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen, in plaats van de gehele groep, een
individuele speler of twee spelers uit een groep worden getimed.
2. Uitdrukkelijk wordt het recht voorbehouden een groep of een speler te timen,
wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. Indien een groep getimed wordt, kan
ook een tijdsoverschrijding gegeven worden aan een speler die zich onvoldoende
inzet om zijn groep terug in positie te brengen. Voorbeeld: vertraging van het
spel tussen de slagen.
3. Spelers worden niet op de hoogte gesteld van het feit dat zij getimed worden.
4. De timing vindt plaats vanaf het moment dat de official van mening is dat de
speler aan de beurt is om te spelen.
5. Een speler kan twee strafslagen krijgen op basis van Regel 5-6 (onnodig
oponthoud) indien hij geen provisionele bal speelt, terwijl de situatie dit wel
vereist.

Wanneer men bij een Stablefordwedstrijd geen punten meer kan behalen, moet
men op straffe van twee strafslagen bij de 1ste overtreding en diskwalificatie bij
herhaaldelijke overtreding de bal opnemen om de doorstroming in de baan te
bevorderen.
16. Handicart/Buggy en caddies
Bij wedstrijden mag men alleen handicart/buggy gebruiken indien de gebruiker bij
de inschrijving van de wedstrijd in het bezit is van een gebruikerskaart, dan wel
van een tijdelijke gebruikerskaart Ander buggygebruik is niet toegestaan.
De gebruiker van de handicart/buggy mag niet als caddie optreden voor een
ander.
Een handicart is niet toegestaan bij de Matchplay en Strokeplay
Clubkampioenschappen, doch wel bij de Senioren Clubkampioenschappen.
Tenzij de Commissie anders bepaalt, mogen spelers gebruik maken van caddies.
De wedstrijdcommissie is niet verantwoordelijk voor het reserveren van
handicarts/buggies en garandeert ook niet dat er voldoende buggies aanwezig zijn.
Overtreding leidt tot diskwalificatie.
17. Het onderbreken van een wedstrijd wegens (weers)omstandigheden.
Indien de Commissie besluit het spel tijdelijk te stoppen, zal deze de baan ingaan
om de spelers hier tijdig over te informeren. Indien een speler, ondanks de
beslissing van de Commissie, het spel niet onmiddellijk staakt, moet hij worden
gediskwalificeerd, tenzij de omstandigheden het niet opleggen van die straf
rechtvaardige.
Pas nadat de Commissie de spelers geïnformeerd heeft dat de wedstrijd weer
hervat zal worden, zijn de spelers gerechtigd hun ronde te vervolgen. Uitsluitend
de Commissie kan het besluit nemen om de wedstrijd niet te hervatten en deze af
te gelasten.
Onweer: als er onweer dreigt zullen we de wedstrijd tijdelijk stoppen door een
lang aanhoudende toon met de misthoorn (toeter). Zie verder de publicatie ”in de
schuilhutten: Wat te doen bij onweer”.
18. Zip-in (weven) bij de eerste, respectievelijk tiende tee.
Partijen die van de negende hole komen, voegen bij toerbeurt in (maar met
voorrang) tussen de wachtende partijen op de eerste tee.

19. Etiquette
De deelnemer dient zich te onthouden van elke uiting of gedraging die door de
Commissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door medespeler(s) of
tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de
Normen voor spelersgedrag zoals opgenomen in Regel 1.2.
Als er naar beoordeling van de Commissie sprake is van een ernstige overtreding
van Regel 1.2 mag de Commissie de speler diskwalificeren.
20. Gevolgen van onsportief gedrag
Bij onsportief gedrag, het zich niet houden aan de normale fatsoensregels of de
leefregels van de vereniging, dan wel het voortijdig afbreken van een wedstrijd
zonder dringende reden, legt de Commissie de feiten over de speler voor aan het
bestuur. Het bestuur zal zich, na eventueel horen van beide partijen, beraden over
een gepaste straf. De uitspraak van het bestuur is beslissend.
21. Uitsluiting van deelname
De Commissie kan een deelnemer van deelname aan wedstrijden uitsluiten, als hij
door zijn optreden blijk geeft niet te willen handelen volgens het
wedstrijdreglement of als hij door zijn optreden een regelmatige afwikkeling van
de desbetreffende wedstrijd in gevaar brengt.
De Commissie mag een deelnemer uitsluiten van deelname aan wedstrijden voor
de duur van maximaal drie maanden.

