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Reglement Strokeplay Kampioenschappen 

Zaterdag worden twee rondes van 18 holes gespeeld en zondag één ronde van 18 holes. 

Handicapeisen: 

 Dames maximaal exact EGA 24.0* 

 Heren maximaal exact EGA 24.0*  

 Laatste 12 maanden minimaal 3 Q kaarten ingeleverd. 

Er is geen Inschrijfgeld verschuldigd. Het Strokeplay Kampioenschap wordt gespeeld zonder 

handicapverrekening, vanaf witte (heren)/blauwe (dames) tees en is een qualifying wedstrijd. Voor deelname 

worden bij de dames maximaal 18 en bij de heren maximaal 36 deelnemers toegelaten. Bij overschrijding van 

het aantal inschrijvingen worden de laagste handicappers op de inschrijflijst toegelaten. De handicap van de 

inschrijver wordt vastgesteld op basis van de handicaplijst op de sluitingsdatum inschrijving. Wordt in de 

damescategorie het maximum niet bereikt, dan kan de herencategorie worden uitgebreid en omgekeerd.  

Starttijden van de eerste ronde zijn vanaf 08.00 uur en van de tweede ronde vanaf 13.00 uur. In principe wordt 

in drieballen gespeeld. Indeling van de flights geschiedt op basis van handicap. Er kan geen voorkeur voor een 

starttijd worden opgegeven. Indien er tweeballen ontstaan, kan de wedstrijdleiding beslissen de volgorde van 

de flights te wijzigen. Op basis van de resultaten van zaterdag zal de indeling voor de wedstrijd op zondag 

gemaakt worden. Bij de dames plaatsen zich voor de zondag de beste 12 + ties en bij de heren de beste  

24 + ties. De starttijden van de derde ronde op zondag zijn vanaf 10.30 uur. De laagst geklasseerde spelers in 

de stand na zaterdag starten als eerste, de besten als laatste. De dames- en herenflights starten door elkaar.  

Winnaar zowel bij de dames als bij de heren is de speler met het minste totaal aantal slagen (bruto) van de drie 

gespeelde ronden. Indien voor de eerste plaats twee of meer spelers gelijk eindigen, dan volgt een sudden-

death play-off op één of meer, door de wedstrijdleiding te bepalen, hole(s) net zo lang als nodig is om tot een 

winnaar te komen. Bij gelijke score voor de overige plaatsen wordt de volgorde in de uitslag bepaald door de 

beste score op de laatst gespeelde 9,6,3 respectievelijk de laatste hole.  

Overige regels en procedures:  

- Dit reglement is een aanvulling op het Algemene Wedstrijdreglement.  

- Elke beslissing van de wedstrijdleiding is bindend.  

- Buggy's zijn niet toegestaan, handicarts wel voor bezitters van een geldige gebruikerskaart. De 

wedstrijdleiding kan vragen om deze gebruikerskaart te tonen.  

- Spelers dienen op de vastgestelde speeldata beschikbaar te zijn. 

- Deelnemers die zonder bericht afwezig zijn op de wedstrijddagen of zich terugtrekken, zijn uitgesloten 

van deelname aan de eerstvolgende kampioenschappen, tenzij naar mening van de wedstrijdleiding 

hiervoor een gegronde reden was.  

- Indien er door extreme weersomstandigheden maar twee ronden voltooid kunnen worden, zal de 

einduitslag bepaald worden aan de hand van de resultaten van de twee voltooide ronden. Indien door 

extreme weersomstandigheden maar één ronde voltooid kan worden, wordt er een extra datum 

gepland.  

- De wedstrijdleiding streeft er naar binnen 45 minuten na binnenkomst van de laatste flight over te 

gaan tot de prijsuitreiking.  

- In alle overige onvoorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding. 


