Reglement
Wedstrijdreglement Zuid-Hollands Disabled Open 2019 gespeeld op de
Haagse Golfvereniging de Leeuwenbergh
Onderstaande regels zijn van toepassing op het toernooi Zuid-Hollands Disabled Open (volgens
Regel 33-1)
Algemeen
Het Zuid-Hollands Disabled Open (ZHDO) bestaat uit een stableford toernooi voor 39 deelnemers
(dames en heren) over één speelronde. Op basis van inschrijvingsdatum wordt er geplaatst en bij
overschrijding van het aantal inschrijvingen wordt een reservelijst gehanteerd.
Het toernooi wordt gespeeld over 18 holes op vrijdag 5 juli.
1. Heren- en damestoernooi Er is geen apart heren- en damestoernooi. Heren spelen van de gele tee
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en dames spelen van de rode tee. Spelvorm is stableford (qualifying). De eerste start vrijdag 5 juli
vanaf 11:00 uur.
Regels Van toepassing op het hele toernooi zijn de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de R&A
Rules, geen afwijkende regels voor spelers met een beperking. De (tijdelijke) plaatselijke regels van
Golfvereniging Leeuwenbergh, alsmede de toepasselijke bepalingen van dit wedstrijdreglement. Zie
verder de Local Rules van de Vereniging.
Commissie De wedstrijdcommissie (de Commissie) is verantwoordelijk voor de organisatie en de
wedstrijdleiding van het Leeuwenbergh Haags Open 2019. Aan de Commissie is de behandeling
opgedragen van overtredingen van de golfregels en/of bepalingen van dit wedstrijdreglement door
deelnemers en personen die de deelnemer op diens verzoek of op aanwijzing, bij de uitvoering van
de deelname bijstaan.
Inschrijving Het ZHDO staat open voor gehandicapte spelers die voldoen aan de volgende
voorwaarden:
a. De inschrijving is definitief en pas geldig na ontvangst van een bevestiging per e-mail naar
aanleiding van de inschrijving via de website. Vanuit Nederland vindt de betaling plaats met iDeal
op het moment van inschrijving of contant bij de wedstrijdtafel, dit kan op het inschrijfformulier
worden aangegeven. Vanuit het buitenland contant, iDeal is alleen in Nederland mogelijk. De
inschrijving kan worden gecontroleerd op de inschrijflijst.
De deelnemers op de reservelijst, die niet in het toernooi kunnen worden geplaatst krijgen hun
inschrijfgeld gerestitueerd.
Kosteloos annuleren tot 2 dagen voor de wedstrijd. Inschrijfgeld wordt gerestitueerd als er een
vervanger (van de reservelijst) kan deelnemen.
b. De speler heeft een EGA handicap. De deelnemer is verantwoordelijk dat inschrijving met de
juiste handicap geschiedt. De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar juiste
handicap.
Spelersveld Op volgorde van inschrijving spelen 39 dames en heren op 5 juli het ZHDO. De
Commissie behoudt zich het recht voor de verhouding tussen heren en dames te wijzigen,
afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Toernooi vrijdag Alle spelers spelen 18 holes. De eerste flight start om 12.00 uur vanaf hole 10.
Winnaars Alle spelers spelen stableford. Winnaar van het ZHDO toernooi is de speler (m/v) met de
meeste stableford punten. Bij een gelijke eindstand van 2 of meer spelers wint degene met de
laagste handicap. Er zijn 3 prijzen te winnen.
Startlijst en melden Alle spelers dienen het inschrijfgeld te hebben voldaan voor aanvang van het
toernooi. De startlijst van vrijdag staat uiterlijk woensdagavond voorafgaand op de website. De
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spelers dienen zich minimaal 1 uur voor de start te melden bij de wedstrijdleiding en zich minimaal
5 minuten voor de start te melden bij de starter op de eerst te spelen hole. Indien de speler binnen
5 minuten na de starttijd klaar om te spelen op zijn startplaats komt en er zijn omstandigheden die
het rechtvaardigen om af te zien van de straf van diskwalificatie volgens Regels 33-7 is de straf voor
het te laat starten twee slagen op de eerst te spelen hole, in plaats van diskwalificatie. Arriveert de
speler nog later startklaar op de eerst te spelen hole dan volgt diskwalificatie, tenzij er sprake is van
een geldige reden zulks is ter beoordeling aan de Commissie.
No-show en afzegging De Commissie behoudt zich het recht voor om reservespelers toe te voegen
aan de startlijst ter vervanging van spelers die niet aan de start verschijnen (no-show) of hebben
afgezegd.
Scorekaart De spelers ontvangen hun scorekaart voor aanvang van de te spelen ronde. De speler is
verplicht zijn/haar scorekaart met een medespeler, die als marker fungeert, te wisselen. Bij
overtreding van deze regel volgt diskwalificatie. De speler is verplicht zijn/haar scorekaart binnen 10
minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde te controleren, te
ondertekenen (incl. handtekening van de marker) en in te leveren. De speler mag de golfbaan niet
verlaten voordat de scorekaart door de wedstrijdleiding is goedgekeurd.
Afmelding Ingeval van een afmelding na een eerste ronde door persoonlijke omstandigheden dan
wel blessure wordt de kaart naar de recording area gebracht waar de secretaris van het toernooi op
de kaart WD (withdrawn) noteert. De speler heeft dan geen recht meer om in geval van afgelasting
van een ronde alsnog een vervolgronde te spelen.
Live scoring De speler geeft direct na binnenkomst en ondertekening zijn scorekaart af bij de tafel
“live scoring” ter controle of de standen juist zijn doorgegeven. Binnen 5 minuten na ontvangst van
die scorekaart aldaar draagt de werkgroep live scoring zorg dat de scorekaarten worden afgegeven
bij de recording area, waar de secretaris de standen van de scores controleert en invoert in de
computer ter berekening van de CBA. Dit geldt zowel voor leden als niet-leden van Leeuwenbergh.
Gebruik afstandsmeter Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een
speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te
bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies
over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3. Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over
afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de
ronde verkregen is.
Referee Er is gedurende het toernooi een clubreferee (regelcommissaris II) aanwezig, die in geval
van een geschil of onduidelijkheid kan worden geraadpleegd. Bij een aantal holes bevindt zich
officials of forecaddies met een communicatiemiddel die verbinding kunnen leggen met de
wedstrijdleiding en/of referee. Uitsluitend een referee is bevoegd om een beslissing te nemen in
geval van een geschil over de uitleg van de Golfregels (forecaddies en officials niet).
Groep (flight) Een groep, bedoeld wordt de flight, bestaat uit maximaal 3 personen.
Caddies Het gebruik van caddies / begeleiders is toegestaan gedurende het hele toernooi.
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) als hinderlijk wordt ervaren.
Men behoort zich te houden aan de etiquette. Is er sprake van een ernstige overtreding van de
etiquette dan zal de Commissie de speler volgens regel 33-7 diskwalificeren.
Onderbreking van het spel De Commissie kan het spel onderbreken in mogelijke gevaarlijke
situaties:
a. Een lange aanhoudende toon: het spel moet onmiddellijk worden onderbroken.
b. Drie opeenvolgende herhaalde tonen: het spel onderbreken, de hole mag worden uitgespeeld.
c. Twee korte herhaalde tonen: het spel hervatten.
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19. Langzaam spel Onnodig oponthoud; vlot speeltempo R5.6. Het spel mag niet onnodig worden

opgehouden tijdens het spelen van een hole alsook tussen twee holes. De aanwezige referees zijn
bevoegd om bij onnodig oponthoud een waarschuwing te geven. Straf voor de eerste overtreding:
één strafslag; straf voor een tweede overtreding: twee strafslagen (=de algemene overtreding); bij
straf voor een derde overtreding volgt diskwalificatie. Als tussen twee holes onnodig oponthoud
veroorzaakt wordt, wordt de straf op de volgende hole toegepast.
20. Vervoer Het gebruik van een buggy en andere hulpmiddelen is toegestaan.
21. Onvoorzien In zaken waar dit reglement niet in voorziet is de beslissing van de Commissie bindend.
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