ALGEMEEN COMPETITIEREGLEMENT • SEIZOEN 2019
DE COMPETITIE
ALGEMEEN De iGolf MIX! competitie is een landelijke golfcompetitie voor spelers van elk niveau.

Het betreft een jaarlijkse competitie in de periode van maart t/m oktober, die gehouden wordt
op doordeweekse dagen. Iedereen met een EGA-handicap kan deelnemen aan de competitie.

ORGANISATIE De competitie wordt georganiseerd door iGolf (hierna: “de organisatie”). De centrale

wedstrijdcommissie (hierna: “de commissie”) wordt gevormd door Dylan Weggeman en
Willem van der Waal. De commissie is te bereiken via info@igolf.nl.

CAPTAIN EN Ieder team heeft een captain, die verantwoordelijk is voor het inplannen van spelers voor de
CO-CAPTAIN wedstrijden, het controleren en invoeren van de scores, en het inschrijven voor speciale dagen.
De captain dient als aanspreekpunt voor de teamleden en de commissie. Tevens is de captain
verantwoordelijk voor de wedstrijdleiding op de dag van de poulewedstrijd op de homecourse.

BASISSPELERS Een team kan maximaal 14 personen inschrijven als basisspelers: dames, heren of gemixt.
EN INVALLERS Per wedstrijd worden 6 spelers opgesteld.
Teams kunnen tot 1 maart van het betreffende speeljaar nog wisselingen aanbrengen in de
eerste indeling van het team. Indien op 1 maart minder dan 14 spelers zijn ingeschreven, kan
het team gedurende het speeljaar nog aangevuld worden met extra basisspelers tot het
maximum van 14 spelers.
Indien een team op een speeldag niet over voldoende deelnemers uit de 14 basisspelers kan
beschikken, kunnen maximaal 2 invallers worden opgesteld. Een invaller dient als zodanig
ingeschreven te worden in de portal en mag geen speler uit dezelfde poule zijn.

INSCHRIJVEN Bestaande teams schrijven in voor de competitie via de iGolf MIX! portal.
VAN EEN TEAM De captains van bestaande teams kunnen direct een team inschrijven. Nieuwe teams kunnen
zich aanmelden via het formulier op de website. De captain ontvangt dan de benodigde
inloggegevens voor de portal en kan vervolgens daar het team definitief inschrijven.

INSCHRIJFGELD Per team wordt eenmalig € 250,- inschrijfgeld betaald. Na opgave van het team, is men verplicht
de betaling van het inschrijfgeld voor 1 januari 2019 te voldoen.

GREENFEE Een greenfee op een wedstrijddag van de iGolf MIX! competitie is altijd inclusief ontvangst met
koffie/thee met iets lekkers en een bijdrage voor de organisatie.
De prijzen per speler voor 2019 zijn als volgt:
•
•

18-holes golfbaan
9-holes golfbaan (18 holes wedstrijd)

€ 42,00
€ 35,00

GOLDCARD De NGF goldcard geldt niet automatisch tijdens de wedstrijden van de iGolf MIX! competitie.
Een goldcard houder heeft dus niet als vanzelfsprekend het recht om greenfee vrij te spelen.
Hiervoor dient de goldcard houder vooraf met de golfbaan en de commissie contact op te
nemen om af te stemmen of de goldcard geldig is.
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HOMECOURSE Teams kiezen een ‘homecourse’ waar zij als ontvangend team wensen te spelen. De spelers van
het team hoeven geen lid te zijn bij deze baan, maar dat mag wel. Indien de organisatie met de
gekozen baan niet tot overeenstemming kan komen over de kosten en/of planning, dan zal de
organisatie een alternatief aan het team voorstellen.
Als homecourse mag zowel een 9 holes als 18 holes baan gekozen worden. Een golfbaan dient
minimaal een PAR van 64 te hebben (over 18 holes) om in aanmerking te komen als
homecourse voor de iGolf MIX! Competitie

SPELEN OP EIGEN BAAN Een deelnemer hoeft geen greenfee te betalen wanneer hij/zij een speelrecht (jaarkaart of

lidmaatschap) heeft op de baan waar de wedstrijd wordt gespeeld. Wel is altijd een bijdrage van
€ 10,- voor de ontvangst (koffie/thee met iets lekkers) en de organisatie verschuldigd. Deze
bijdrage geldt ook voor deelnemers met een geldige NGF goldcard.

GEZONDHEID Zoals bij iedere (golf-)wedstrijd geldt: de commissie kan en mag de verantwoordelijkheid voor
VAN DE SPELER de gezondheid van de spelers niet op zich nemen. Het is de verantwoording van de speler zelf
als hij wenst uit te spelen, terwijl zijn gezondheid dit niet toelaat.

VERZEKERINGEN Iedere speler die deelneemt aan de iGolf MIX! competitie is zelf verantwoordelijk voor het
regelen van een aansprakelijkheidsverzekering. De commissie of organisatie kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor letsel toegebracht tijdens de competitie.

WEDSTRIJD-INFORMATIE
GOLFREGELS De wedstrijden van de competitie worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld

door de R&A en de USGA. Voor de iGolf MIX! competitie gelden hierop enkele aanvullende
regels, die zijn verwerkt in dit reglement en een aanvullend wedstrijdreglement per afdeling.
Tevens gelden de plaatselijke regels zoals vastgesteld door de golfbaan waarop wordt gespeeld.

POULE-INDELING De poule-indeling wordt zoveel mogelijk bepaald door:
•
•
•
•

Gemiddelde handicap van de teams.
Teams zoveel mogelijk binnen dezelfde reisafstand naar de golfbanen.
Stableford afdeling: 5 of 4 teams per poule: ieder team speelt 5 wedstrijden.
Matchplay afdeling: 6 of 4 teams per poule: ieder team speelt 5 wedstrijden.

Noot: bij poules van 4 teams wordt tijdens een van de wedstrijden gezamenlijk de
verantwoordelijkheid gedragen: De 4 teams kiezen onderling een van de captains die de
contactpersoon naar de te spelen baan is.

POULEWEDSTRIJDEN De 5 poulewedstrijden worden gespeeld door 6 spelers per team. Eventuele extra deelnemers
uit het team kunnen op dezelfde dag ook voor- of achteraan aansluiten bij een ronde,
afhankelijk van het wedstrijdprogramma. Let wel, er is maximaal 30 minuten extra starttijd
gereserveerd.

HANDICAP Iedere speler speelt in de competitie met zijn of haar actuele EGA-handicap.

De maximale playing handicap is gebaseerd op handicap 36,0. Spelers met een handicap boven
36,0 kunnen wel deelnemen, maar spelen met de playing handicap behorend bij handicap 36,0.
Wijzigingen in de handicap dienen bij iedere wedstrijd te worden doorgevoerd. Iedere speler is
zelf verantwoordelijk voor de eigen handicap. De organisatie controleert steekproefsgewijs de
handicaps van spelers.
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QUALIFYING KAARTEN Qualifying kaarten die gelopen worden tijdens competitie dient iedere speler na afloop van de
wedstrijd zelf in te registreren bij zijn/haar vereniging. De commissie kan deze kaarten niet
verwerken, noch inleveren voor verwerking.

TE GEBRUIKEN TEE’S De wedstrijden van de iGolf MIX! competitie worden gespeeld vanaf de standaard tee’s (heren
vanaf de gele tee’s en dames vanaf de rode tee’s).

ONWEER Bij onweer is men verplicht de wedstrijd te onderbreken of te stoppen. De golfbaan beslist bij

langdurig onweer. Wacht niet op een teken van een marshall maar neem de beslissing zelf: geen
flightgenoot kan je dwingen om verder te spelen bij onweer!
•

•

Mocht het weer het toelaten om de wedstrijd voort te zetten, dan wordt het spel
weer opgepakt vanaf de plaats waar de laatst geslagen bal is terechtgekomen. Is de
bal 'verdwenen' dan dropt de speler een bal zo dicht mogelijk bij de plek waar men
denkt dat de bal lag. Dit conform de golfregels.
Indien de wedstrijd niet wordt uitgespeeld, is de telling is als volgt:
o Indien er geen 9 holes zijn gespeeld door ten minste 3 spelers per team,
wordt de wedstrijd overgespeeld.
o Indien een of meer spelers 18 holes hebben uitgespeeld voordat het onweer
begon, dan kunnen deze ten volle meetellen m.d.v. dat er van alle teams
evenveel spelers de 18 holes hebben gespeeld. Mochten er bijvoorbeeld van
de teams 2 spelers niet 18 maar 17 holes hebben gespeeld, dan geldt dat
van alle teams er slechts 17 tellen. Controle: Op het wedstrijdformulier
dienen alle gelijkwaardige nummers dus evenveel holes te hebben gespeeld,
de nr's 1 van alle teams, de nr's 2 van alle teams, etc.
o Telling van de 2e 9 holes: Wanneer 4 of meer van de 2e 9 holes zijn gespeeld
door een gelijk aantal spelers van alle teams, worden van deze spelers deze
holes genoteerd op het wedstrijdformulier. Echter: zijn er slechts 3 -of
minder- holes van de 2e 9 holes door 4 of meer spelers gespeeld, dan tellen
voor de uitslag alleen de eerste 9 holes.

POULEWEDSTRIJDEN
ONTVANGEND TEAM De captain van het ontvangende team is aangewezen als wedstrijdleider. Deze instrueert de
marshall over o.a. vaart in het spel en doorlaten waar nodig.

Stableford afdeling: Het team dat de leiding heeft, stelt in overleg met de golfbaan vooraf vast
of de wedstrijd qualifying is. Mocht blijken, dat er sprake is van extreme weersomstandigheden
waardoor de baan moet sluiten, dan kan de ontvangende captain in overleg met de baan de
wedstrijd opnieuw inplannen. De captain dient dit dezelfde dag door te geven aan de
organisatie.

STARTER Het team dat ontvangt, is verplicht om voor een starter te zorgen. De starter heeft als functie:
•
•
•
•
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WEDSTRIJDFORMULIEREN
CONTROLE DOOR DE Het wedstrijdformulier moet door de ontvangende captain zo spoedig mogelijk worden gemaild
COMMISSIE naar de commissie, in ieder geval uiterlijk binnen een dag na de wedstrijd. De commissie
controleert de wedstrijdformulieren.

SCORES INVOEREN Alle teams dienen hun wedstrijduitslagen binnen twee dagen online in te voeren op de portal.
Dit omdat de tussenstand z.s.m. na de wedstrijd bekend moet zijn. Een team krijgt 5
wedstrijdpunten in mindering als na herhaalde oproep nog geen uitslag is ingevoerd.

SPELEN VAN EEN Op het wedstrijdformulier en op de scorekaart dienen de handicap en de playing handicap
VERKEERDE HANDICAP volledig en juist te zijn ingevuld. Bij de start dient de marker (stableford) of tegenstander
(matchplay) te controleren of de juiste playing handicap is toegepast.

ONJUISTE HANDICAP
STABLEFORD
Gespeeld van een te hoge handicap: speler wordt gediskwalificeerd en score van de speler telt
niet mee. Op het spelen van een te lage handicap staat geen sanctie.
MATCHPLAY
Gespeeld van een te hoge handicap: speler gediskwalificeerd, score van het koppel over de
eerste 9 holes en score van de speler over de tweede 9 holes tellen niet mee. Op het spelen van
een te lage handicap staat geen sanctie.

DISKWALIFICATIE Diskwalificatie volgt wanneer een speler deelneemt aan de competitie onder een valse naam.
Ook volgt diskwalificatie wanneer er van meer spelers een uitslag is ingevoerd dan er hebben
deelgenomen. Of bij het anderzijds bewust overtreden van de regels.

WEDSTRIJDPUNTEN Op basis van de uitslag krijgen de teams wedstrijdpunten voor het klassement. Het beste team
krijgt 30 wedstrijdpunten, het 2e team 25, het 3e team 20, het 4e team 15, het 5e team 10
punten. Bij matchplay krijgt het 6e team 5 wedstrijdpunten.

SPECIALE DAGEN
CAPTAINSDAGEN Voor de captainsdag wordt ieder team verzocht minimaal 2 spelers aan te melden. De

captainsdag is voor de captains een eerste kennismaking met de andere captains uit dezelfde
poule. Zij krijgen wedstrijdinformatie met toelichting en kunnen vragen stellen tijdens de
bijeenkomst. Daarnaast is het voor iedereen die deelneemt een individuele wedstrijddag,

PLAY-OFF’S De play-off’s zijn teamwedstrijden, die gespeeld worden door de teams die zich hebben
gekwalificeerd via de poulewedstrijden. Een team in de play-off’s bestaat uit
6 spelers, waarvan in de opstelling:
•
•

3 spelers minimaal in 3 poulewedstrijden hebben gespeeld;
2 spelers minimaal in 1 poulewedstrijd hebben gespeeld.

SLOTDAGEN Ieder team wordt verzocht om minimaal 2 personen aan te melden voor hun slotdag. Er wordt
een individuele wedstrijd gespeeld op deze dagen.
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OVERIGE BEPALINGEN

•
•
•
•

•

Handicartgebruikers worden op de speciale dagen via het inschrijfformulier
doorgegeven; deze hoeven dus niet zelf bij de baan vastgelegd te worden.
Bij opgave voor de captainsdag en play-off’s dient er bij inschrijving te worden
opgegeven hoeveel spelers er blijven eten.
Bij afwezigheid tijdens de prijsuitreiking vervalt het recht op prijzen; de prijsuitreiking
is bij alle speciale dagen tijdens het diner.
Spelers die hun deelname aan een speciale dag willen annuleren, kunnen dit kosteloos
doen tot 7 dagen voor aanvang van de wedstrijd via de captain. Binnen 7 dagen dient
een speler zelf voor vervanging te zorgen. Indien er vervanging wordt geregeld, dan
zijn er geen kosten verbonden aan de annulering; indien er geen vervanging wordt
geregeld dan bedragen de kosten het volledige bedrag voor de betreffende dag.
De captain ontvangt voor de deelname aan een speciale dag vooraf een betaalverzoek
voor het gehele team, op het moment dat het aantal ingeschreven spelers definitief is
(7 dagen voor aanvang). De betaling dient uiterlijk 1 dag voor aanvang van de
wedstrijd bijgeschreven te zijn op de bankrekening van de organisatie.

SPEELTEMPO
AANSLUITING Spelers dienen aansluiting te houden bij de flight die voor hen is gestart. Op het moment dat

een flight de aansluiting verliest (en er dus voor de flight een lege hole ontstaat) dient de
betreffende flight terstond maatregelen te treffen om de aansluiting te hervinden. In het
uiterste geval betekent dit ballen oprapen en een streep schrijven (stableford) of de hole halven
(matchplay).

VERLOREN BAL Bij twijfel of een geslagen bal gevonden kan worden of wellicht out-of-bounds is, dient te allen

tijde een provisionele bal geslagen te worden volgens regel 27-2. Indien er geen provisionele bal
is geslagen en de bal blijkt verloren of out-of-bounds, mag de speler niet handelen volgens regel
27-1 (dus niet terug naar de plek waar de oorspronkelijke bal werd gespeeld).
Bij stableford is een local rule van toepassing (zie Stableford Reglement). Bij matchplay singles is
de hole verloren, bij dubbels wordt alleen de andere bal van het team doorgespeeld.

GELIJKE STAND
GELIJK GEËINDIGD IN Achtereenvolgens is bepalend:
COMPETITIEWEDSTRIJD
•
Het totaal van de 4 beste scores van de 2e 9 holes;
•
•
•

Het totaal van ALLE 6 scores van de 2e 9 holes;
Het totaal van ALLE 6 scores van de totale 18 holes;
Het team met de laagste totale playing handicap.

GELIJK GEËINDIGD STABLEFORD
IN DE POULE De totaalscores van de wedstrijdformulieren van de 5 poulewedstrijden worden bij elkaar

opgeteld. Het team dat hiermee in totaal de meeste stableford punten heeft gehaald, eindigt
op de eerste plaats. Is dit aantal ook gelijk, dan geldt het totaal van ALLE 6 de scores van de
5 poulewedstrijden.
MATCHPLAY
Het onderlinge resultaat van de 2 (of meer) teams die gelijk geëindigd zijn, is bepalend.
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GELIJKE GEËINDIGD Bij een gelijke score tijdens de captains- en slotdagen is de speler met de laagste playing
SPECIALE DAGEN handicap de winnaar. Indien ook de playing handicaps gelijk zijn, wordt gekeken naar de scores
behaald op de laatste 9-6-3-1 hole(s).

HANDICARTS
GEBRUIK HANDICARTS Het gebruik van handicarts is alleen toegestaan wanneer men lid is van de Stichting Handicart.

Het gebruik van een buggy, tegen normaal tarief, is bij uitzondering toegestaan, indien de speler
aantoonbaar “tijdelijk” geblesseerd is en beslist niet in staat is te lopen. Bij misbruik volgt
diskwalificatie. Tarieven verschillen per golfbaan en zijn voor rekening van de speler.

TIJDENS Voor de poulewedstrijden regelt de handicartgebruiker zelf de handicart, tenzij anders is
POULEWEDSTRIJDEN afgesproken door de captains van de poule. Zijn er meer dan twee handicartgebruikers in

hetzelfde team en blijkt er een tekort aan handicarts te zijn op de te spelen baan, dan heeft het
team met 2 of minder handicartgebruikers recht op de (2e) handicart op de wedstrijddag.
Mochten er veel handicarts nodig zijn in een wedstrijd, dan worden deze zoveel mogelijk dubbel
ingedeeld.

TIJDENS Tijdens de speciale dagen (captainsdagen, play-off’s en slotdagen) dient de handicart alleen via
SPECIALE DAGEN het inschrijfformulier te worden aangevraagd.

KLACHTEN EN GESCHILLEN
KLACHTEN OVER GEDRAG Klachten over gedrag dienen bij de ontvangend captain en bij de commissie te worden
doorgegeven.

GESCHILLEN Bij elk geschil of twijfelachtig punt is de beslissing van de organisatie bepalend.
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