Vrienden van de Golftuin
Maandbeker
De maandbeker-wedstrijden worden georganiseerd op elke 1ste zondag van de maand. De
eerste maandbeker is in maart. De starttijden zijn:
• in de maanden maart t/m september:
09.00 uur
• In de maanden oktober t/m december:
10.00 uur
Iedere deelnemer is 15 minuten van tevoren aanwezig.
De winnaar heeft een maand lang de maandbeker parkeerplaats.
Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.
Iedereen mag via de Maandbeker-wedstrijden meedoen aan de strijd voor plaatsing voor de
Jaarbeker. De beste 10 doen mee aan de wedstrijd voor de Jaarbeker.

Wedstrijdreglement maandbeker:
Aanmelden:
Aanmelden kan:
- Op de lijst in de Golftuin.
o Deze lijst wordt minimaal 4 weken van tevoren opgehangen
- Via de Website van de Golfclub (voor instructie: zie bijlage)
Opgave is mogelijk tot vrijdagmiddag voor de speelzondag.
Maandbeker en handicap:
- De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om de actieve handicap van de
deelnemers te controleren.
- De wedstrijdcommissie bepaalt bij twijfel een “eerlijke” handicap van een deelnemer
de handicap voor de deelnemer.
Gelijke stand
Bij gelijke stand wint degene met de laagste score bij de laatste 9 holes.
Maandbeker en Jaarbeker:
Er kunnen iedere maand punten verdiend worden voor de deelname aan de jaarbeker.
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Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 en lager

Punten
15
10
9
8
7
6
5
4
3
3
1
0

Bij afwezigheid worden 0 punten genoteerd,
De uitslag, standen en winnaars van 2020 worden maandelijks:
- op het publicatiebord in de golftuin opgehangen
- via WhatsApp verstuurd
- op de site van de golftuin vermeld.
Verdere wedstrijdregels:
• Er wordt gespeeld volgens de regels van de NGF.
•

In even maanden wordt strokeplay gespeeld
In de oneven maanden wordt de stableford spelvorm gespeeld.

•

Bij te geringe deelname kan de wedstrijd geannuleerd worden.

•

Bij slecht weer wordt de wedstrijd 1 week verplaatste.

•

De speler en marker leveren de kaart (die ontvangen is van de wedstrijdleider met
naam, datum en handicap) zorgvuldig en volledig ingevuld in.

•

Niet volledig ingevulde kaarten worden door de wedstrijdleiding niet aangenomen.
De wedstrijdleider controleert de kaarten op tellingen en de juiste bepaling van
stableford punten.

De wedstrijdcommissie
De uitreiking van de Maandbeker-plaquette is zo snel mogelijk na binnenkomst van de
laatste deelnemers.
De wedstrijdleiding beslist bij meningsverschillen.
De wedstrijdleiding deelt de deelnemers, starttijden en start holes in.
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