Pro Golf Events Noordelijke Golf Tour en Midden-Nederland Golf Tour 2020
Voorwaarden voor deelname en wedstrijdreglement
01. Golfregels
De golfregels zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, aangevuld met de
local rules en eventueel tijdelijke local rules, dienen tijdens de wedstrijden strikt te worden nageleefd.
Overtreding van een local rule wordt bestraft met twee strafslagen.
02. Inschrijving
a. U kunt zich gedurende het gehele jaar inschrijven voor de wedstrijden van de Pro Golf Events Golf
Tour. De inschrijving voor iedere afzonderlijke wedstrijd sluit om 12.00 uur, drie dagen voorafgaand
aan de wedstrijddag.
b. Bij inschrijving verplicht u zich tot deelname en betaling van het inschrijfgeld.
c. Pas na betaling van het inschrijfgeld bent u deelnemer.
d. Inschrijving voor wedstrijden staat open voor golfers met een handicap tot en met 22 en met een
minimumleeftijd van 16 jaar. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om af te wijken van de
handicap- en leeftijdsgrens. Mogelijk toegelaten spelers met een hogere handicap dan 22 zullen in dat
geval starten vanaf handicap 22.
e. Bij overinschrijving wordt gekeken naar de volgorde van inschrijving en betaling en tevens naar de
verdeling tussen gastspelers en leden van de baan waarop de wedstrijd gespeeld wordt. Een
evenredige verdeling tussen beide categorieën is gewenst.
f. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om aanpassingen te maken in de inschrijflijst.
03. Uitschrijving
a. Afmelden voor een wedstrijd kan kosteloos tot 12.00 uur drie dagen voorafgaand aan de
wedstrijddag. Het inschrijfgeld wordt gerestitueerd.
b. Afmeldingen na genoemd tijdstip zijn ongewenst en de verplichting tot betaling van inschrijfgeld
blijft overeind. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
c. De wedstrijdleiding kan besluiten om van bovengenoemde regels af te wijken, als daar voldoende
aanleiding of mogelijkheid toe is.
04. Startlijst
De startlijst voor de wedstrijddag wordt uiterlijk twee dagen voor aanvang van de wedstrijd
gepubliceerd. Alleen de wedstrijdleiding kan tussentijds wijzigingen in de startlijst aanbrengen.
05. Verantwoordelijkheden deelnemers
Deelnemers aan een wedstrijd dienen:
a. Zichzelf op de hoogte te stellen van hun starttijd.
b. Zich ten minste 45 minuten vóór hun starttijd te melden bij de wedstrijdleiding om de wedstrijdkaart
in ontvangst te nemen. Zij dienen hun handicap te controleren en minimaal vijf minuten voor hun
starttijd aanwezig te zijn op de afslagplaats.
Bij te laat melden voor de start zijn de volgende regels van toepassing:
- Binnen 5 minuten na de starttijd op afslagplaats arriveren: twee strafslagen op de eerste hole.
- Meer dan 5 minuten te laat op de afslagplaats: diskwalificatie
- Niet aan de start verschijnen zonder voorafgaande afmelding zal ter beoordeling worden voorgelegd
aan de wedstrijdcommissie en kan leiden tot uitsluiting van deelname voor volgende wedstrijden en
het klassement.
06. Qualifying
De wedstrijd is in principe qualifying, tenzij de wedstrijdcommissie aanleiding ziet hiervan af te wijken.
Een eventuele CBA wordt berekend naar aanleiding van de uitslagen in beide categorieën.
Scorekaarten worden niet aan uw home club toegestuurd. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het
verwerken van uw score voor handicapregistratie.
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07. Scorekaarten
Bij aanvang van de wedstrijd moeten de scorekaarten met de marker worden gewisseld; na het
verlaten van de green vergelijkt men de score met elkaar. Na afloop van de ronde controleert men
nogmaals de scores en vervolgens ondertekenen speler en marker de scorekaarten en leveren zij de
kaarten meteen in bij de wedstrijdcommissie.
08. Spelvorm
De Pro Golf Events Golf Tour kent twee categorieën. In categorie 1 (handicap t/m 9.9) wordt
strokeplay gespeeld. Uitholen is dus verplicht. In categorie 2 (handicap 10.0 t/m 22.0) wordt
stableford gespeeld. Indien u niet meer kunt scoren, bent u verplicht de bal op te pakken en verder te
spelen op de volgende hole. Spelers met een handicap tussen de 9.0 en 11.0 hebben de mogelijkheid
om éénmalig te kiezen voor de categorie waarin ze in dat jaar willen uitkomen.
09. Uitslagen
De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor de juiste berekening van de totaalscore en de einduitslag
van de wedstrijd. Tenzij bij de bijzonderheden voor de wedstrijd anders is vermeld, worden bij een
gelijke einduitslag (tie) de volgende regels toegepast:
a. Netto strokeplay: bij gelijk resultaat worden de netto scores van de laatste 9 (H. 10 t/m 18), resp. 6
(H. 13 t/m 18), 3 (H. 16 t/m 18), 1 (H. 18) vergeleken. Onder de laatste 9, 6, 3, 1 hole(s) worden altijd
verstaan de laatste holes van een normale ronde, dus ook bij start anders dan vanaf hole 1. Hoe lager
de score, hoe beter. Is hierna nog een gelijke stand, dan wint degene met de laagste exact handicap.
b. Stableford: bij gelijk resultaat worden de stableford scores van de laatste 9, resp. 6 resp. 3 resp 1
hole(s) vergeleken. Hoe hoger, hoe beter. Is hierna nog een gelijke stand, dan wint degene met de
laagste exact handicap.
10. Klassementen
De Pro Golf Events Golf Tour kent diverse klassementen. Voor zowel de NGT (Noordelijke Golf Tour)
als voor de MNGT (Midden-Nederland Golf Tour) is er een separaat algemeen klassement. Om mee te
doen speel je tenminste 4 wedstrijden in de betreffende divisie en ben je 22 jaar of ouder. Het Junior
klassement is een overall Pro Golf Events Golf Tour ranking voor spelers van 16 t/m 21 jaar oud. De
Business Cup is een overall Pro Golf Events Golf Tour ranking voor ondernemers die het Business
Ambassadeur pakket hebben afgenomen. Zij spelen tevens mee in de algemene klassementen.
11. Apparatuur & handicarts
Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de wedstrijd is toegestaan, echter alleen voor het gebruik
van Golf GPS apps. Deze Golf GPS apps mogen u alleen informatie geven over de lay-out van de hole
en over de afstanden. Het geluid van uw telefoon moet op ‘stil’ staan. Het gebruik van afstandsmeters
is toegestaan, mits deze voldoen aan de door de NGF opgestelde eisen. Het gebruik van handicarts is
alleen toegestaan indien daar een geldige reden voor is en dit met de wedstrijdcommissie vooraf is
overeengekomen.
12. Foto’s
Tijdens de wedstrijden worden er foto’s gemaakt van deelnemers en van de golfbaan. Deze foto’s
worden (online) gepubliceerd op onder andere de Pro Golf Events website en social media van Pro
Golf Events en waar mogelijk, andere (landelijke) (geschreven) media.
13. Bijzondere omstandigheden
De wedstrijdleiding is bevoegd wedstrijden te staken, op te schorten of af te gelasten als de
omstandigheden daartoe aanleiding geven. In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden bent u
zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste stappen om het spel te staken, dan wel op te
schorten. De wedstrijdleiding en de ontvangende golfclub zullen daarin altijd een adviserende en soms
dwingende rol proberen te vervullen, maar u blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid.
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14. Ready golf
Een van de grootste uitdagingen tijdens wedstrijden is de doorstroming. Iedere speler dient niet alleen
de regels en de etiquette zorgvuldig en volledig na te leven, maar tevens een goede speelsnelheid aan
te houden. Tijdens de wedstrijden van de NGT wordt ready golf gespeeld. Langzaam spel
(tussenruimte met vorige flight is opgelopen tot meer dan één hole) kan, nadat de speler is
gewaarschuwd, worden bestraft met één strafslag en bij herhaling wordt de speler bestraft met twee
strafslagen. Is een derde waarschuwing nodig dan leidt dit tot diskwalificatie van de speler. Iedere
speler dient de instructies en verzoeken van een marshal of wedstrijdcommissaris stipt en
onmiddellijk op te volgen.
15. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking is zo snel mogelijk en direct na de wedstrijd. Prijzen worden alleen uitgereikt aan
deelnemers die aanwezig zijn op de prijsuitreiking. Bij afwezigheid, zonder (vooraf met dringende
reden) afmelding, geeft geen recht meer op de prijs.
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