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Reglement Zomeravondcompetitie 2017 
 
 
De Zomeravond-competitie wordt gespeeld onder het wedstrijdreglement van de G&CC Geijsteren. 
Er wordt gespeeld om de ‘Zomeravond Trofee'. De wedstrijd staat open voor alle spelers en speelsters met een 
exact EGA-handicap tot 54,0. 
 

1. De data 
De competitie wordt in 2017 gespeeld op vier opeenvolgende dinsdagavonden in juni. De data zijn 6, 13, 
20 en 27 juni. 

 

2. De starttijd 
De wedstrijden starten allen als shotgun om 17.30 uur 

 

3. De wedstrijdvorm 
De wedstrijdvorm is greensome matchplay waarbij de handicapverrekening gebeurt op basis van de 
optelsom van 60% van de laagste en 40% van de hoogste playing handicap. Het verschil tussen beide sides 
wordt voor 100% verrekend met een maximum van 14 slagen. 

 

4. Vrije tee-keuze   
Iedere speler en speelster kan per wedstrijd vooraf zijn of haar tee-keuze bepalen. Na het bepalen van de 
tee-keuze wordt het aantal te verrekenen slagen bepaald zoals omschreven onder ‘3. De wedstrijdvorm’. 

 

5. Het resultaat 
Per wedstrijd worden nooit meer dan 18 holes gespeeld. Een partij die op de 18

e
 hole geen winnaar kent, 

wordt gehalved. Voor een gewonnen partij worden 2 punten gegeven, voor een halve is dat 1 punt en de 
verliezers krijgen uiteraard geen punten. 

 
Op de laatste wedstrijddag worden de punten voor winnaars of halves verdubbeld (resp. 4 en 2 punten). 
Bij een gelijke eindstand geldt het winstsaldo (de marge waarmede wordt gewonnen) zoals dit op het 
tussen- en eindstandformulier wordt vastgelegd. Wanneer dit geen uitsluitend resultaat oplevert, wint het 
team met de laagste gezamenlijke handicap van beide sides in een team zoals beschreven onder 
‘wedstrijdvorm’. 

 

6. De teams 
Een in te schrijven team bestaat uit minstens 4 spelers/speelsters (2 koppels die naar believen kunnen 
worden samengesteld en binnen het team kunnen worden gewisseld). Het maximaal aantal te behalen 
punten per wedstrijddag per team is 4 (behalve op de laatste dag !) 
Per wedstrijddag moeten in ieder geval twee koppels (4 spelers) per team aanwezig zijn en spelen. Om te 
voorkomen dat op een wedstrijddag incomplete teams aan de start verschijnen, dient een team over 
minstens één maar liever meerdere reservespelers/speelsters te beschikken. 

 
Indien een incompleet team  of een incomplete side aan de start verschijnt, betekent dit automatische 
winst van de partij voor de betreffende tegenstander(s). De incomplete side of het incomplete team kan 
dan geen punten verzamelen. 

 

7. De afsluiting 
Op de laatste wedstrijddag is er na afloop een prijsuitreiking en een eenvoudige doch voedzame maaltijd 
voorzien. 

 

8. Inschrijving 
U kunt uitsluitend als team inschrijven. De captain van het team schrijft zijn team in en is verantwoordelijk 
voor het verschijnen van een compleet team van 4 spelers op elk van de 4 wedstrijddagen.  
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Bij  de inschrijving  dienen de namen en de lidcode van alle teamleden te worden vermeld. 
In totaal kunnen maximaal 18 teams van 4 spelers (72 spelers) in deze competitie een plaats vinden. 

 
9. Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld per team is éénmalig € 50,--, door de teamcaptain op de eerste wedstrijddag aan de 
wedstrijdleiding af te dragen. 

 

10. Sluiting van de inschrijving 
De inschrijving sluit op zondag 28 mei 2017, 18.00 uur. 

 


