
Gele Bal Competitie (Stableford 100%) 
Regel 21.1 

  

Spelvorm: Stableford wedstrijd over 18 holes mix voor een individuele en 
een team score (3-bal). 

Speelwijze: Alle spelers spelen een Individuele Stableford wedstrijd over 
een vastgestelde ronde van 18 holes met inachtneming van Regel 21.1 (voor 
Stableford puntentelling zie Regel 21.1b), ieder met een eigen scorekaart. 

Tevens wordt er een team wedstrijd gespeeld met een meegeleverde Gele 
Bal en een aparte team scorekaart. De Gele Bal wordt telkens door één van 
de spelers gespeeld voor zowel de eigen als voor de teamscore, volgens de 
volgende verdeling: 
- Speler A op hole: 1, 4, 7, 10, 13 en 16 
- Speler B op hole: 2, 5, 8, 11, 14 en 17 
- Speler C op hole: 3, 6, 9. 12, 15 en 18 

Individuele Scorekaarten moeten voor de wedstrijd worden uitgewisseld met 
de Marker en de Brutoscores dienen per hole geverifieerd en genoteerd te 
worden, eventueel met de daarbij behorende Stablefordpunten. 
Op de team scorekaart moet dezelfde score van speler A, B of C volgens de 
bovenstaande verdeling worden ingevuld. 

Wordt de Gele Bal onderweg verloren dan stopt de teamwedstrijd voor de 
partij. De speler die de Gele Bal heeft verloren brengt volgens de regels een 
andere bal in het spel en vervolgt zijn individuele wedstrijd. 

Indien de speler op een hole geen punten meer kan maken (PAR+Hcp+2), 
behoort hij/zij de bal op te nemen en als Brutoscore PAR+Hcp+2 of 11 te 
noteren met nul (0) Stfd punten. 

Gele Bal en Scorekaarten inleveren bij de wedstrijdleiding. 

Handicapverrekening: De Playing Hcp is gelijk aan de Baan Hcp. 

Winnaars: De speler met het hoogste aantal individuele Stablefordpunten 
over de vastgestelde ronde. 
Het team, waarvan de Gele Bal niet verloren is gegaan (gele bal terug 
inleveren), met het hoogste aantal Stablefordpunten op de teamkaart. 
Bij gelijke score wordt Matching Cards toegepast.
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