Reglement Jeugd Wedstrijden Golfclub Riel (v3)

1. Algemeen








Het Wedstrijdreglement voor de jeugd is van toepassing op alle door of namens de jeugdcommissie georganiseerde
wedstrijden.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de "Rules of Golf" (de Golfregels) zoals vastgesteld door de Royal &
Ancient Golfclub of St. Andrews, the United States Golf Association en de "Local Rules".
Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de bepalingen in het Wedstrijdreglement,
baanreglement en van de "Local Rules" en zich gedurende de wedstrijd daaraan te houden.
Door in te schrijven voor en deel te nemen aan wedstrijden aanvaardt men de voorwaarden van het
Wedstrijdreglement.
Het Wedstrijdreglement hangt zichtbaar in het clubhuis en kan geraadpleegd worden via de website van de GC-Riel.
De leiding van de wedstrijden is in handen van de jeugdcommissie, vertegenwoordigd door daartoe door de
jeugdcommissie aan te wijzen personen.
Het Wedstrijdprogramma wordt jaarlijks door de jeugdcommissie opgesteld en via de website van de GC-Riel en
publicatie in het Clubhuis bekend gemaakt.
2. Local Rules/tijdelijke regels en bepalingen





De Local Rules staan vermeld op de scorekaart.
Tijdelijke Local Rules, bijvoorbeeld regels die gelden tijdens het winterseizoen, worden tijdig via de website van GCRiel bekend gemaakt.
De jeugdcommissie kan voor een bepaalde wedstrijd speciale regels en/of bepalingen formuleren die afwijken van
dit Wedstrijdreglement, of dat aanvullen. De jeugdcommissie maakt deze speciale regels en/of bepalingen kenbaar
vóór aanvang van de betreffende wedstrijd.
3. Deelname aan wedstrijden







Een vereiste voor deelname aan wedstrijden is (met uitzondering van gastwedstrijden) een geldig lidmaatschap van
GC-Riel. Eventuele andere vereisten worden op de aankondiging van de betreffende wedstrijd vermeld.
De jeugdcommissie heeft het recht voor bepaalde wedstrijden minimum eisen voor deelname voor te schrijven,
zoals het bezit van baanpermissi, een handicaplimiet, een actieve handicap enz.
De wedstrijdleiding kan in bepaalde gevallen beslissen om iemand “buiten mededinging” mee te laten spelen.
Clubleden t/m 21 jaar worden in dit reglement tot de jeugd gerekend.
Jeugdspelers mogen meedoen aan alle door de Wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden tenzij dit specifiek
wordt uitgesloten. Voor de clubkampioenschappen gelden voor de jeugd aanvullende voorwaarden voor deelname.
4. Aankondiging
Wedstrijden met inschrijving worden ongeveer 14 dagen tevoren aangekondigd op de website van GC-Riel. Op deze
aankondiging wordt alle relevante wedstrijdinformatie (incl. de definitieve aanvangstijd) bekend gemaakt, evenals
de samenstelling van de wedstrijdleiding. Daarnaast worden de jeugdleden via e-mail op de hoogte gebracht van de
georganiseerde wedstrijden.
5. Inschrijving







Jeugd kan zich inschrijven via de E-golf4u zuil in het clubhuis, online via E-golf4u of door een mail te sturen naar:
jeugdcommissie@gcriel.nl . Op de aankondiging wordt de sluitingsdatum van inschrijving vermeld.
De jeugdcommissie kan een minimum en/of maximum stellen aan het aantal deelnemers per wedstrijd. Inschrijving
vindt plaats op volgorde van inschrijving. Bij te weinig inschrijvingen kan de wedstrijdleiding besluiten de wedstrijd
niet door te laten gaan.
De speler vult zijn/haar exacte en/of playing handicap in zoals die is op het moment van inschrijven.
Een speler blijft zelf verantwoordelijk voor de inschrijving. Ook als dit namens hem/haar wordt gedaan.
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6. Verhindering/afmelding



Na het uiterste tijdstip van inschrijven kan men zich alleen in bijzondere gevallen telefonisch afmelden bij de
wedstrijdleiding.
Het aanvoeren van de weersomstandigheden als reden voor afmelding wordt niet als geldige reden geaccepteerd
en beschouwd als een no show.
7. Startlijst




De startlijst met de flightindeling wordt vóór aanvang van de wedstrijd bekend gemaakt. Bij een shotgun-wedstrijd
staan de startholes en bij een wedstrijd met tijdstart de starttijden vermeld.
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om de startlijst aan te passen of te wijzigen.
8. Melden op de wedstrijddag/niet verschijnen (no show)








Op de wedstrijddag dient men 30 minuten voor de starttijd aanwezig te zijn en zich te melden bij de
wedstrijdleiding. Indien een speler zich minder dan 15 minuten vóór de starttijd meldt bij de wedstrijdleiding wordt
dit, bijzondere omstandigheden daargelaten, beschouwd als een no show.
De wedstrijdleiding heeft het recht om reservespelers toe te voegen aan de startlijst ter vervanging van spelers die
zich niet tijdig bij de wedstrijdleiding hebben gemeld.
Indien een speler die zich voor een wedstrijd heeft ingeschreven:
- zich niet of met een ongeldige reden heeft afgemeld of
- zonder geldige reden niet of te laat verschijnt
geldt dit in beide gevallen als een no show en blijft die speler het inschrijfgeld verschuldigd.
Indien bij een speler een no show herhaaldelijk voorkomt, kan de Wedstrijdcommissie besluiten de speler voor één
of meerdere wedstrijden uit te sluiten. Deze sanctie zal de speler schriftelijk worden meegedeeld.
9. Inschrijfgeld




Het bedrag aan inschrijfgeld voor deelname aan een wedstrijd wordt vastgesteld door de jeugdcommissie.
Het inschrijfgeld moet op de dag van de wedstrijd contant worden voldaan aan de wedstrijdtafel.
10. Starten





De speler dient uiterlijk 5 minuten vóór de aangegeven starttijd aanwezig te zijn bij de afslagplaats waarop zijn/haar
ronde begint.
Indien een speler binnen 5 minuten na de aangegeven starttijd speelklaar op zijn/haar startplaats aankomt, is de
straf voor het te laat starten: verlies van de hole bij matchplay c.q. twee strafslagen bij strokeplay.
Indien een speler 5 of meer minuten na de aangegeven starttijd op zijn startplaats aankomt, wordt hij/zij
gediskwalificeerd.
11. Invullen scorekaart






De jeugdcommissie voorziet elke speler van een scorekaart met daarop de datum en de naam van de speler.
Een deelnemer aan een wedstrijd is zelf verantwoordelijk voor de vermelding van zijn/haar actuele handicap, de
verdeling van de handicapslagen over de holes en de correcte invulling van de score op iedere hole. Hij/zij dient er
tevens voor te zorgen dat de scorekaart bij inlevering voorzien is van de handtekening van de speler en de marker.
(Indien hieraan niet voldaan wordt geldt het gestelde in bepaling 16).
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de berekening van het resultaat per hole, de optelling daarvan en de
bepaling van het wedstrijdresultaat.
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12. Gedrag tijdens de wedstrijd










De jeugdcommissie c.q. de wedstrijdleiding mogen sancties toe passen wegens het overtreden van het
Wedstrijdreglement, grove inbreuk op de etiquetteregels of wegens onsportief gedrag vóór, tijdens of na een
wedstrijd.
Onder onsportief gedrag wordt in ieder geval verstaan:
- het bewust overtreden van de Golfregels;
- het onreglementair onderbreken of voortijdig beëindigen van de wedstrijd, tenzij dit gebeurt in overleg met de
jeugdcommissie;
- het weigeren de scorekaart juist in te vullen of in te leveren;
- het tonen van gebrek aan respect tegenover de wedstrijdleiding, het baanpersoneel, de medespelers of
tegenstanders en de toeschouwers;
- het al dan niet opzettelijk of onnodig beschadigen van de baan en het weigeren van herstel.
De jeugdcommissie kan bij overtreding van de hierboven genoemde punten de betreffende speler diskwalificeren
en/of uitsluiten van deelname aan één of meerdere wedstrijden.
Bij herhaalde overtreding en/of onverbeterlijk gedrag zal het Bestuur worden verzocht passende maatregelen te
nemen.
De jeugdcommissie kan een referee aanstellen om spelers te begeleiden, met het doel beslissingen te nemen in
kwesties van feitelijke aard en de Regels toe te passen. Hij/zij moet optreden bij elke overtreding van een Regel die
hij/zij waarneemt of die aan hem/haar wordt gemeld.
In het geval er geen aparte referee is aangesteld, treedt de wedstrijdleiding als zodanig op.
De beslissing van de aangestelde referee ten aanzien van het naleven van de Regels en de (eventueel) hierop
volgende sancties is definitief.
Tijdens een wedstrijd is het gebruik van mobiele communicatieapparatuur niet toegestaan. In uitzonderlijke
gevallen kan de wedstrijdleiding dispensatie verlenen. In dat geval zullen de flightgenoten van de betreffende speler
door de wedstrijdleiding over dit besluit worden geïnformeerd. Het gebruik van afstandsmeters is wel toegestaan.
13. Voorrang in de baan




Doorgaande flights van hole 9 naar hole 10 hebben voorrang op startende flights op hole 1.
De door de jeugdcommissie georganiseerde wedstrijden hebben altijd voorrang op andere partijen.
14. Langzaam spel







Het vaststellen van ‘langzaam spel’ kan gebeuren door de referee of, indien geen referee is aangesteld, door de
wedstrijdleiding.
Behalve de in regel 6.7 van de Golfregels bedoelde omstandigheden, is sprake van ‘langzaam spel’ indien:
- er afstandsverlies is van meer dan één hole bij twee opeenvolgende partijen;
- bij Strokeplay de maximale speeltijd per hole meer dan 10 minuten bedraagt.
Voor bepaalde wedstrijden kan de hierboven genoemde tijdslimiet voor de speeltijd per hole, door de
wedstrijdleiding worden aangepast. Dit zal voorafgaand aan de wedstrijd worden bekendgemaakt.
Bij overtreding van de hierboven genoemde regels gelden de volgende sancties:
- 1e overtreding: formele waarschuwing;
- 2e overtreding: twee strafslagen c.q. verlies van de hole;
- volgende overtreding: diskwalificatie
De genoemde sancties kunnen zowel worden toegepast op een individuele speler als op de complete flight.
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15. Veiligheid/onderbreken of stopzetten wedstrijd





Alle spelers zijn gehouden de aanwijzingen van de wedstrijdleiding ten aanzien van de veiligheid op te volgen.
De wedstrijdleiding zal bij bijzondere (weers)omstandigheden , bijvoorbeeld dreigend onweer, door middel van een
geluidsignaal (bel) de wedstrijd onderbreken.
Bij gevaar voor blikseminslag kan de speler zelf besluiten de wedstrijd te onderbreken.
In beide gevallen dient men de ligplaats van de bal te markeren en de baan onmiddellijk te verlaten.
Indien een wedstrijd redelijkerwijs niet meer hervat kan worden is de wedstrijdleiding gerechtigd de wedstrijd te
annuleren.
16. Inleveren scorekaart






Na het verlaten van de laatste hole levert een speler zijn scorekaart binnen 15 minuten, volledig en correct ingevuld,
bij de wedstrijdleiding in.
Onvolledig, onjuist ingevulde of niet ondertekende scorekaarten worden door de wedstrijdleiding ingenomen en
beschouwd als een "No return-kaart".
Een onjuiste invulling van de scorekaart kan alleen consequenties voor de speler hebben voor zover het zijn eigen
verantwoordelijkheid in deze betreft
(zie daarvoor bepaling 11).
Bij een Stableford-wedstrijd geldt de score op een No return-kaart wel als een qualifying score, maar wordt de
speler geacht onder de buffer te hebben gelopen.
17. Gelijk wedstrijdresultaat



Indien bij een wedstrijd door meerdere spelers een gelijke score wordt behaald gelden de volgende regels:
- bij Strokeplay/Stableford-wedstrijden telt, voor het bepalen van de winnaar het resultaat over de laatste 9,
respectievelijk 6, 3 of laatste hole(s). Indien er dan nog geen beslissing is, wint de speler met de laagste handicap;
- onder de laatste 9/6/3/1 hole(s) wordt respectievelijk verstaan de holes
10-18/13-18/16-18 en 18;
- bij de Strokeplay-clubkampioenschappen wordt voor de bepaling van de eerste plaats een sudden-death-play-off
gespeeld. Deze begint bij hole 1;
- bij een gehalveerde partij in een matchplay-clubkampioenschap zal de partij worden doorgespeeld totdat één van
de spelers een hole wint.
18. Prijzen en prijsuitreiking





De prijsuitreiking wordt gezien als een verlengstuk van de wedstrijd. Het is de bedoeling dat alle spelers hierbij
aanwezig zijn.
De prijsuitreiking vindt plaats ca. 30 minuten na binnenkomst van de laatste flight, tenzij tevoren anders is
aangegeven.
Wanneer een prijswinnaar zonder geldige reden afwezig is bij de prijsuitreiking vervalt zijn/haar prijs.
19. Niet voorzien/diverse




In zaken waarin het Wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding c.q. de jeugdcommissie.
Daar waar in de tekst van dit reglement de term ‘speler , ‘deelnemer’ enz. wordt genoemd, heeft dit tevens
betrekking op ‘speelster’, deelneemster’ enz.

Namens de jeugdcommissie wensen wij alle spelers een sportieve wedstrijd toe.

