Wedstrijdregelement: VLAANDEREN NEDERLAND 2018
1. De wedstrijd staat open voor leden van Belgische en internationale clubs op
voorwaarde dat zij een Federatiekaart kunnen tonen en een HCP certificaat
van minimaal 36. Voor gasten rekent het organiserend comité (Vlaanderen
Nederland) een gereduceerd green fee tarief aan.
2. De gastspelers kunnen zich registreren via de website: http://www.vlaned.be/
en dit tot maximum 23 dagen voor het tornooi plaats vindt. Leden van de
Brabantse golf melden zich aan via i-golf voor het vrijdag en zaterdag tornooi.
De inschrijvingsperiode sluit af op woensdag 17:00 voor beide wedstrijden.
3. Startlijsten worden 24h voor de wedstrijd gepubliceerd.
4. Daar het aantal deelnemers de Brabantse Golf beperkt kan zijn door een hoog
aantal deelnemers van buiten de club houdt het comité zich het recht voor om
ingeval van dubbele inschrijvingen voor de vrijdag en zaterdag
kwalificatiewedstrijden in te grijpen om op deze manier zoveel mogelijk leden
van de Brabantse Golf een kans te geven mee te spelen. Late inschrijvingen
zullen echter altijd als reserve worden beschouwd.
5. Spelers die te laat opdagen bij hun Tee Off tijd krijgen de sanctie opgelegd
volgens de regels van de R&A. Twee strafpunten binnen de vijf minuten te
laat, DQ indien meer dan 5 minuten te laat.
6. Alleen spelers met een “confirmed” HCP kunnen een prijs winnen of
meedingen naar een plaats in de finale. Het organiserend comité kan wel de
mogelijkheid scheppen om extra prijzen te voorzien voor spelers met “non
confirmed” HCP.
7. Iedere speler is persoonlijk verantwoordelijk om zijn scorekaart te deponeren
bij het organiserend comité en tevens duidelijk te merken op de kaart of hij al
dan niet kan spelen in de finale. Het comité zorgt verder voor de afhandeling
van de scorekaart met het secretariaat van de Brabantse golf.
8. Wanneer de score in de kwalificatiewedstrijd eindigt “in an tie”, zal de plaats
verder bepaald worden door de score op de laatste 9, 6, 3. Indien er dan nog
een gelijke stand is wint de speler met de laagste hcp.
9. Cumul (winnen van meer dan één prijs) is niet toegestaan, en bruto prijs gaat
voor op Netto. Daar er twee kwalificatiedagen zijn geldt deze regel ook voor
spelers die alsnog in de mogelijkheid waren om de twee kwalificatie tornooien
te spelen.
10. Alleen spelers met een medisch bewijs mogen spelen met een buggy.

11. Wanneer een winnaar niet op de prijsuitreiking kan aanwezig zijn gaat zijn
prijs steeds naar de volgende medespeler. Bij overmacht van de speler kan
het comité een andere beslissing nemen.
12. Op het terrein, in het clubhuis en tijdens de prijsuitreiking zijn steeds minstens
de vestimentaire regels van de Brabantse golf strikt van toepassing. Daar
het hier gaat om een interland wordt van alle leden van de Brabantse Golf
verwacht in clubuniform te spelen of in het gele uniform van VlaanderenNederland. Andere spelers zijn verzocht om in het geel (voor Vlaanderen) of
oranje(voor Nederland) te spelen.
13. Plaats in de finale:
a. Er worden aparte selectiecriteria gemaakt voor Vlamingen en
Nederlanders om op zondag een evenwichtige samenstelling te hebben
van beide teams.
b. Voor de Vlamingen geldt dat de beste x spelers op vrijdag en de beste
y spelers op zaterdag, die hebben bevestigd op zondag te kunnen
spelen, worden geselecteerd.
c. Voor de Nederlanders en hoofdspnsors gelden specifieke regels om hen
aan te moedigen op zondag de finale te spelen tegen de Vlamingen.

