TERNESSE GCC
Reglement NAGELMACKERS
Men’s Cup 2016
Sponsored by
1. Algemeen.




Het Wedstrijdreglement van Ternesse GCC is van toepassing tijdens het spelen van de Nagelmackers
Men’s Cup 2016 met onderstaande aanvullingen.
Het is de verantwoordelijkheid van de speler om op de hoogte te zijn van de Regels en bepalingen van het
wedstrijdreglement.
Samenstelling van de wedstrijdcommissie: de heer Mark Lemmens, captain, de heer Leo Witvrouwen,
Techn. mgr en referee.

2. Periode.
De wedstrijden van de Nagelmackers Men’s Cup worden gespeeld – met uitzondering voor de maand mei – op elke
eerste donderdag van de maand vanaf 3 maart 2016 en wordt afgesloten met de finalewedstrijd op donderdag 6
oktober 2016.
In mei wordt de wedstrijd gespeeld op donderdag 12 mei, en op verplaatsing. De bestemming is nog te bepalen.

3. Inschrijven en starttijden.









Heren, amateurspelers, lid van Ternesse GCC en in het bezit van een EGA handicap kunnen voor deelname
inschrijven via i-Pass. De inschrijvingen openen telkens 3 weken vóór de wedstrijddag om 19u.
De maximale EGA handicap voor deelname is 36. Er is geen leeftijdsbeperking.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 104 spelers.
Inschrijfgeld is € 5.
De startlijsten worden telkens de dag voor de wedstrijd gepubliceerd op i-Pass.
Er wordt gespeeld in groepen van 4 personen.
De spelformule is Single Stableford. Er wordt gestart met een shotgun.
Wedstrijdcategorieën:
Heren I
Heren II
Heren III

plus
15,5
21,5

-

15,4
21,4
36

Heren Wit
Heren Geel
Heren Geel

-

MWHITE
MYELLOW
MYELLOW

4. Qualifying en Counting wedstrijden.
Als aan alle Handicap Conditions is voldaan zijn alle wedstrijden van de Nagelmackers Men’s Cup, met uitzondering
van de wedstrijd op verplaatsing, Qualifying Competitions. Als de Wedstrijdcommissie in overleg met de
terreinverantwoordelijke vóór de wedstrijd beslist dat niet aan deze voorwaarden is voldaan wordt de wedstrijd
Counting. Ook de wedstrijd buiten Ternesse is Counting.

5. Prijzen en Winnaar van de Nagelmackers Men’s Cup.




e

e

e

Elke wedstrijd is er een prijs voor de speler met de beste bruto score, en een prijs voor de 1 , 2 en 3
netto score per categorie.
Elke wedstrijd is er een speciale prijs voor de longest drive en nearest to the pin.
Elke speler bevestigt zijn aanwezigheid met het aanduiden van ”Pricegiving Yes” op zijn scorekaart. Indien
een speler zich wenst te verontschuldigen duidt hij “Pricegiving No” aan. Geen aanduiding komt overeen
met “Pricegiving No”.
Een speler die zich niet verontschuldigd heeft dient verplicht aanwezig te zijn op de prijsuitreiking.
Bij afwezigheid op de prijsuitreiking wordt de prijs doorgegeven aan de volgende speler.
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Noot :
o

Brut- en Netprijzen zijn niet cumuleerbaar. Deze zijn nog wel cumuleerbaar met de prijs voor de
longest drive en nearest to the pin of een speciale aanwezigheidsprijs en/of extra prijs met
meerwaarde.
o Brutprijzen kunnen door spelers van elke categorie gewonnen worden.
Na het afsluiten van de Nagelmackers Men’s Cup wordt er een rangschikking gemaakt op basis van de
beste Stableford scores per speler en is er een prijs voorzien voor de winnaar in elke categorie. Tenzij de
wedstrijd op de finaledag wordt afgelast (weer, staat van de baan en dergelijke) worden de Stableford
punten van de finale wedstrijd verdubbeld en moet de winnaar de finale wedstrijd gespeeld hebben en
aanwezig zijn op de prijsuitreiking.
Het aantal beste scores wordt volgens volgende formule bepaald : 50% van de ingerichte wedstrijden met
afronding naar beneden.
Aangezien een speler tijdens de Nagelmackers Men’s Cup van hcp categorie kan veranderen, wordt de
speler in de rangschikking ingedeeld in de categorie waar hij de meeste geselecteerde scores behaald
heeft. Bij gelijk aantal geselecteerde scores wordt hij ingedeeld in de categorie waar hij het laatst gespeeld
heeft.
Bij gelijke stand volgt de eindrangschikking het algoritme van i-Golf.

6. Onvoorziene gevallen.
De Captain en/of Wedstrijdcommissie beslist over zaken die dit wedstrijdreglement niet voorziet.
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