
Reglement senioren Clubkampioenschap 2020 (CK) 

 

Donderdag 6 en 13  augustus worden resp. ronde 1 en ronde 2 van het senioren CK gespeeld. 

Voor de goede orde nog even de gehanteerde principes op een rijtje: 

1.Het kampioenschap wordt gespeeld in Strokeplay , waarbij alle heren van geel en alle dames van 

rood afslaan in een doorlopende start vanaf Hole 1 (startlijst te raadplegen  op I-golf). 

De beide - te spelen- rondes worden onder het Qualifying/counting stelsel betwist . 

Startuur: vanaf 09.00u  met doorlopende start  

2.Ronde 1: 

Er wordt gespeeld in gescheiden flights van dames en heren. 

Voor ronde 1 worden startlijsten opgemaakt, waarbij wordt  gestreefd  naar homogene flights van 4 

personen , samengesteld uit spelers met handicap 0 tot max 24,4. 

Het totaal en maximum aantal spelers (Heren en Dames samen ) bedraagt 28 spelers/speelsters 

waarbij max 20 spelers bij de  Heren en max 8 speelsters bij de  Dames . 

Indien er onvoldoende heren/dames zouden inschrijven kan het aantal spelers/speelsters 

verschuiven, waarbij het totaal aantal spelers/speelsters behouden blijft. 

De hiervoor in aanmerking komende spelers/speelsters dienen zich via I Golf in te schrijven en zijn 

verplicht zich voor beide rondes in te schrijven. 

Gezien het beperkt aantal beschikbare plaatsen wordt de wedstrijd opengezet voor 

spelers/speelsters  met een maximum handicap 18. Indien zich niet voldoende kandidaten binnen 

deze categorie hebben gemeld kan de handicaplimiet worden verhoogd. 

Na het afsluiten van de inschrijvingen wordt de definitieve startlijst bepaald door de handicap van de 

kandidaten , waarbij lagere handicaps voorrang hebben op hogere . 

3.Ronde 2: 

In Ronde 2 wordt eveneens gespeeld in gescheiden flights van dames en heren, doch hier worden 

startlijsten opgemaakt op basis van de resultaten van ronde 1 maw de scores worden verzameld  

per geslacht in flights van 3 of 4, waarbij de flights met de hoogste scores (meeste slagen) eerst 

starten en de flights met de laagste scores laatst. 

Vertrekken laatst : 2 flights best gerangschikte heren, daarvoor 1 flight best gerangschikte dames. 

In de finaleronde wordt eveneens gestart van H1. 

4.De finale rangschikking wordt individueel opgemaakt op basis van het totaal aantal slagen 

samengeteld over de 2 rondes, waarbij de speler /speelster , met het minste totaal aantal slagen 

Clubkampioen is. 



5.Notering van de scores per hole: 

Per hole moet het totaal aantal uitgevoerde slagen worden genoteerd.(dit in tegenstelling tot 

eerdere kampioenschappen waar een maximum aantal slagen gold) 

6.Uitslag Kampioenschap en huldiging : 

Na de tweede en afsluitende speeldag op 13 augustus zullen de Clubkampioenen van Dames en 

Heren in een aansluitende  receptie in ons Clubhouse worden gehuldigd. 

7.Sportreglement: 

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het Ck dienen spelers: 

- die gebruik wensen te maken van een buggy, over een medisch attest te beschikken. 

- sinds het vorige clubkampioenschap aan minimum 4 wedstrijden, georganiseerd door GCB te 

hebben deelgenomen (Qualifying, Counting of Interclubs) 

8.Er wordt geen bijdrage voor prijzengeld gevraagd. 

9. Inrichten van 9-holes wedstrijd  naast kampioenschap:  

Gezien het beperkt aantal toegelaten spelers (max 32 per ronde) wordt - voor wie niet kan 

deelnemen - de gelegenheid geboden in te schrijven op een 9-holeswedstrijd (normale 

inschrijvingen via I-Golf). 

Deze wedstrijd wordt gespeeld in Stableford QC met start vanaf H1,  na de passage van de laatste 

flight van de CK-spelers. 
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