Clubkampioenschap Strokeplay dames en heren 2022

Het Strokeplay-kampioenschap 2022 wordt dit jaar gehouden op 3 en 4 september a.s.
Bij de dames en de heren is er de mogelijkheid te kiezen uit 2 categorieën. Heren categorie
WIT is 3x 18 holes met afslag van wit, heren categorie GEEL en dames categorie BLAUW
zijn 18+9+18 holes met afslag van geel/blauw. Dames categorie ROOD spelen 18 + 18
holes met afslag van rood.
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Zaterdag 3 september wordt vanaf 08.00 uur als volgt gespeeld:
o WIT: twee rondes over 18 holes;
o BLAUW: één ronde over 18 holes en één ronde over 9 holes;
o GEEL: één ronde over 18 holes en één ronde over 9 holes;
o ROOD: één ronde over 18 holes.
Zondag 4 september zijn de 18 holes finalerondes voor alle categorieën. .
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zijn er op 1 of 2 september voorrondes.
Inschrijven van 17 juli tot 27 augustus via E-golf4U.
Gespeeld wordt volgens de officiële R&A USGA-golfregels 2019 en de local rules
zoals deze gelden op de speeldagen. Er vindt geen handicapverrekening plaats.
Spelers in categorie wit en blauw mogen gedurende de 3 rondes geen gebruik maken
van enige vorm van personenvervoer. In de categorie geel en rood is een buggy
toegestaan mits men in het bezit is van een handicartpas.
Caddies zijn in alle categorieën toegestaan, zonder gebruik van een buggy.
De speler wordt geacht, bij zijn bal aangekomen, binnen 40 seconden zijn volgende
slag te doen.
Als er door langzaam spel te veel afstand (een volledig vrije hole) ontstaat met de
voorgaande flight, dient een snellere achteropkomende flight doorgelaten te worden.
Voor alle rondes op deze baan mag een speler afstanden bepalen met een apparaat dat
uitsluitend de afstand aangeeft.
Deelname staat open voor senioren met een WHS-index -9.0 t/m 54.0. en voor
junioren met een handicap van -9.0 t/m 18.0. Junioren met een handicap hoger dan
18.0 worden geacht deel te nemen aan een apart kampioenschap junioren.
Zaterdagmorgen 3 september wordt door elke categorie 18 holes gespeeld. Na een
korte pauze wordt de 2e ronde 18 holes gespeeld voor de heren WIT en aansluitend 9
holes voor de heren GEEL en de dames BLAUW.
Op zondag 4 september wordt in alle categorieën de finaleronde vanaf 09.00 uur
gespeeld over 18 holes. De cut is ingesteld op 80% van het aantal deelnemers in de
afzonderlijke categorieën. Hierbij wordt de restrictie gemaakt dat het aantal
deelnemers per categorie op 4 september nooit meer is dan 36 deelnemers en dat bij
18 of minder deelnemers in een categorie geen cut wordt gehanteerd. Hiermee streven
wij naar een zo vol mogelijk speelschema op zondag 4 september.
Het aantal deelnemers (dames + heren) op de zaterdag is maximaal 120. Bij meer dan
120 inschrijvingen is er een voorronde op donderdag 1 of vrijdag 2 september.
Starttijden te bepalen in nader overleg. Het aantal deelnemers voor de voorronde is
(aantal inschrijvingen – 120) x 2.
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De selectie van spelers(sters) voor de voorronde gaat op basis van de hoogste WHShcp.
Als een categorie (dames of heren) minder dan 60 deelnemers bevat wordt voor die
categorie geen voorronde gespeeld.
De beste scores uit de voorronde (na ratio dames/heren) gaan door naar de zaterdag tot
dat het maximumaantal deelnemers van 120 is bereikt.
De indeling voor zaterdag 3 september wordt gemaakt op grond van de WHS-hcp
waarbij de spelers per categorie op basis van laagste hcp met enige spreiding als eerste
starten.
Voor de finaleronde op zondag 4 september wordt een nieuwe indeling gemaakt op
basis van de best geklasseerde spelers na de zaterdagrondes waarbij de best
geklasseerde spelers als laatste starten.
Voor de eindklassering wordt het totaalaantal slagen van de 2 respectievelijk 3 rondes
opgeteld.
Bij een gelijke totaalscore voor de eerste plaats van het clubkampioenschap vindt een
sudden-death-play-off plaats op de ronde hole 1 en 18 net zolang tot er een winnaar is.
Voor de andere plaatsen geldt bij gelijke score de strokes in de laatste 2 rondes. Indien
nog gelijk in de laatste ronde dan de laatste 9, dan 6, dan 3 holes in de laatste ronde.
Er is een clubkampioen dames Strokeplay (blauwe tee) en een clubkampioen
heren Strokeplay (witte tee) en een kampioen heren gele tee en dames rode tee.
Dit op basis van de beste score (= minste slagen inclusief strafslagen) over 3
respectievelijk 2 rondes in twee dagen.
Prijsuitreiking vindt plaats op zondag 4 september ca. 1 uur na laatste binnenkomst
(ca. 17.00 uur).
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