Wedstrijdreglement Hilversumsch Jeugd Open 8 september 2019
Onderstaande regels zijn (volgens Regel1.2) van toepassing op deelname van golfers alsmede hun begeleiders.
1. Wedstrijdcommissie
De Wedstrijdcommissie (Commissie) is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd. Aan de
Commissie is de behandeling opgedragen van overtredingen van de golfregels en/of bepalingen van het
Wedstrijdreglement.
2. Amateurgolfers
Deelnemers moeten amateurgolfers zijn zoals gedefinieerd in de Amateurstatus Regels van de R&A Rules
Limited (R&A).
3. Handicap, leeftijdsgrens
Deelname aan de wedstrijd is slechts mogelijk als de speler op 8 september 2019 niet ouder is dan 18 jaar en in
het bezit is van een EGA Handicap of een door de NGF erkende buitenlandse handicap. Voor de Categorie I
wedstrijd geldt in beginsel een maximale Exact Handicap van 6.0. Voor de Categorie II wedstrijd geldt in
beginsel een Exact handicaplimiet die ligt tussen de 6.0 en 30.0. Het staat de Commissie vrij om hiervan af te
wijken
De handicap geldt op het moment van inschrijven. De Commissie behoudt zich het recht voor de Exact
Handicap van potentiële wedstrijddeelnemers bij de Home Club op te vragen.
4. Deelname
Bij over-inschrijving voor de wedstrijd in Categorie I zullen de spelers met de laagste handicaps voorrang
krijgen. De inschrijvingen in Categorie II worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld, waarbij echter
leden van de Hilversumsche voorrang kunnen krijgen. Daarnaast is het de Commissie toegestaan om een
beperkt aantal spelers op uitnodiging mee te laten spelen.
5. Spelregels
De wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’, zoals vastgesteld door de R&A en de Plaatselijke
Regels, zoals vastgesteld door de Commissie.
6. De bal
Er mag alleen gespeeld worden met een bal die voorkomt op de actuele ‘List of Conforming Golfballs’
uitgegeven door de R&A. Overtreding leidt tot diskwalificatie.
7. Stokken
Iedere driver die de speler bij zich heeft moet een clubhoofd hebben dat qua type en loft voorkomt op de
actuele lijst van ‘Conforming Driver Heads’ uitgegeven door de R&A. Overtreding leidt tot diskwalificatie.
Uitzondering: een driver waarvan het clubhoofd voor 1999 is geproduceerd, is vrijgesteld van deze bepaling.
8. Afslagplaats
Bij de wedstrijd in Categorie I wordt door de dames van de blauwe tees gespeeld en door de heren van de
witte tees. Bij Categorie II wordt door de dames van de rode tees gespeeld en door de heren van de gele tees.
9. Doping
Een deelnemer mag geen gebruik maken van verboden stoffen en/of methoden, die voorkomen op de meest
recente door WADA vastgestelde en in werking getreden dopinglijst.
Deelnemers zijn door hun Deelname onderworpen aan het geldende Dopingreglement, zoals bedoeld in artikel
9 van de Statuten van de NGF.
10. Vervoer
Spelers mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige vorm van vervoer, tenzij met
toestemming van de Commissie. Zie Regel1.2a voor de straf voor overtreding van deze bepaling.
11. Caddies
Caddies zijn alleen toegestaan als zij voldoen aan de maximale leeftijdseis van de spelers. Zie Regel 10.2 voor
de straf voor overtreding van deze bepaling.
12. Rookverbod
Er is een algemeen rookverbod van kracht. Regel 1.2a is van toepassing.

13. Kleding
Algemeen
Deelnemers worden geacht verzorgde kleding te dragen.
Dames zijn verplicht tijdens de wedstrijden een lange of korte broek, rok of bermuda te dragen. Daarbij een
blouse of poloshirt met of zonder mouw. De blouse of poloshirt moet de band van de broek of rok raken
indien de speelster rechtop staat.
Bij de heren is het dragen van een bermuda is toegestaan. Voorts een overhemd of poloshirt (in de broek) met
ten minste korte mouwen.
14. Hoffelijkheid
De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de Commissie onaanvaardbaar
wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te
houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels (NB mobiele telefoons). Als er sprake is
van een ernstige overtreding van de etiquette zal de Commissie de speler diskwalificeren volgens Regel 1.2a
De deelnemer dient zich gedurende de wedstrijd tevens te onthouden van elke handeling die de belangen kan
schaden van de Hilversumsche Golf Club, van een van haar leden of van de golfsport in het algemeen.
15. Meldingstijd
Een deelnemer behoort zich ten minste 30 minuten voor zijn starttijd bij de Commissie te melden en zijn
inschrijfgeld te voldoen.
16. Scorekaart
Na het betalen van het inschrijfgeld ontvangt de deelnemer zijn scorekaart.
17. Onderbreken van het spel
De volgende signalen met de misthoorn worden gebruikt:
Een lang aangehouden toon:
Het spel moet onmiddellijk onderbroken worden, de hole mag NIET uitgespeeld worden. De spelers moeten
het spel hervatten als de Commissie daartoe middels twee korte tonen herhaald opdracht heeft gegeven.
Indien een deelnemer het spel niet onmiddellijk staakt na de lang aangehouden toon van de hoorn leidt dit tot
diskwalificatie ( Regel5.7b).
Zie regel 5.7bvoor de procedure rond het onderbreken van het spel zoals het merken van de ligplaats van de
bal en eventueel opnemen van de bal door spelers die tijdens het spelen van een hole moeten onderbreken.
18. Inleveren van de scorekaart
De deelnemer is verplicht zijn eigen scorekaart, binnen 10 minuten na het beëindigen van de laatste hole van de
gespeelde ronde, te controleren en in te leveren bij de Commissie. Indien de speler zich niet aan deze
verplichting houdt, kan hij worden gediskwalificeerd.
19. Ties
In geval van een gelijke stand in Categorie I wordt de uitslag bepaald door toepassing van “matching
scorecards”. Hierbij bepalen de scores over de laatste 18, 9 (hole 10-18), 6 (hole 13-18), 3 (hole 16-18) holes
of uiteindelijk de laatste hole (hole 18) de winnaar. Als dan nog steeds geen winnaar kan worden bepaald, dan
wordt de winnaar door loting bepaald, tenzij de Commissie anders bepaalt.
In Categorie II wordt bij gelijke stand de uitslagvolgorde bepaald door de laagste exact handicap bovenaan te
zetten. Als dan nog steeds geen winnaar kan worden bepaald, dan wordt de winnaar door loting bepaald, tenzij
de Commissie anders bepaalt.
20. Plichten van een deelnemer ten aanzien van het EGA Handicap Systeem
De deelnemer behoort alle qualifying scores, ook de ‘No Returns’, bij zijn Home Club in te leveren. Artikel
3.5.5 van de NGF-editie van het EGA Handicap Systeem 2012-2015 is van toepassing.
21. Toepasselijkheid Tuchtreglement
Deelnemers en personen die de deelnemer bij de uitvoering van de Deelname bijstaan, zijn door hun deelname
onderworpen aan het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van de NGF.
22. Diskwalificatie
In uitzonderlijke individuele gevallen mag de Commissie beslissen de straf van diskwalificatie niet op te leggen,
deze te veranderen of juist wel op te leggen, indien zij dat gerechtvaardigd vindt.
23. Bevoegdheid Commissie
De Commissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.

