LIMBURGSE GOLF KAMPIOENSCHAPPEN
2 oktober 2022

WEDSTRIJDREGLEMENT
ALGEMEEN:
De per 15 september, voorafgaand aan de LGK op de website gepubliceerde reglementen
"Reglement van Deelname" en "Wedstrijdreglement" zijn bindend. Men wordt verzocht de
website te raadplegen vóór opgave en deelname en zich niet te baseren op kopieën van
(mogelijk) eerdere edities.
Zie http://www.limburgsegolfkampioenschappen.nl/wedstrijden/
WEDSTRIJDREGLEMENT LIMBURGSE GOLF KAMPIOENSCHAPPEN 2022
1. Organisatie
1.1. De organisatie is in handen van de LGK-commissie, vallend onder en rapporterend aan de
Stichting Samenwerkende Limburgse Golfverenigingen (hierna: SSLG).
1.2. De wedstrijdleiding (hierna: Commissie) bestaat uit een lid van de LGK-commissie, de
hoofdreferee en een lid van de wedstrijdcommissie van de ontvangende golfvereniging.
2. Spelregels
2.1. Het toernooi wordt gespeeld volgens The Rules of Golf opgesteld door de R&A Rules
Limited (R&A) en de USGA en de plaatselijke regels, zoals op het bord in de hal
gepubliceerd en bij aanmelding uitgereikt zal worden aan de speler. Spelers zijn verplicht
van deze plaatselijke regels kennis te nemen voor de wedstrijd en ze na te leven.
Daarnaast worden regels zoals ten aanzien van ‘langzaam spel’ (inclusief Ready Golf) en
hoffelijkheid (Regel 1.2b) tijdens het toernooi gehanteerd.
2.2. Onder verwijzing van Regel 1.2b dient de deelnemer zich te onthouden van elke gedraging
of uiting die door de Commissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door medespeler(s)
of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren. Hij/zij dient zich te houden aan de
etiquette zoals opgenomen in Regel 1.2.
2.3. Indien er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette kan de Commissie de
speler diskwalificeren. Als ernstige overtredingen zijn in ieder geval te kwalificeren
overtredingen van de gedragsregels zoals deze worden genoemd in artikel 11 van dit
wedstrijdreglement, doch zijn niet beperkt tot dergelijke overtredingen.
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2.4. Verder dient de speler zich gedurende het evenement te onthouden van elke handeling
die de belangen kan schaden van de Limburgse Golf Kampioenschappen, van de
ontvangende golfvereniging of van de golfsport in het algemeen.
3. Corona
3.1. Vanwege de heersende Corona situatie worden voorschriften opgesteld en met de
deelnemers gecommuniceerd. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de richtlijnen van
het RIVM, NOC/NSF en de NGF. Verder zijn de door de gastclub opgestelde voorzorgsmaatregelen van toepassing.
3.2. Spelers dienen zich aan de bovengenoemde maatregelen te houden. Bij overtreding van
deze bepalingen zal de organisatie een speler uitsluiten van (verdere) deelname aan de
wedstrijd.
3.3. Wanneer het spel wordt stilgelegd komen alle spelers zo spoedig mogelijk naar het
clubhuis waar een corona-official aanwijzingen zal geven, die strikt opgevolgd moeten
worden en waarna nadere mededelingen volgen. Het clubhuis met de zalen is alleen
beschikbaar voor de spelers, officials en in zeer beperkte mate voor begeleiders.
3.4. Tijdens de wedstrijddag zijn de kleedkamers en douches beschikbaar.
4. Melden aanwezigheid
4.1. De speler dient uiterlijk 30 minuten vóór zijn/haar starttijd te melden in het clubhuis van
golfbaan Bleijenbeek.
4.2. Elk team krijgt een tafel met 6 zitplaatsen op voldoende afstand van elkaar toegewezen in
het clubhuis. De teamcaptain haalt bij binnenkomst een enveloppe op met daarin de
scorekaarten van de teamleden en verder van belang zijnde informatie.
4.3. De speler is zelf verantwoordelijk voor het correct vermelden/aanpassen op zijn
scorekaart van zijn WHS-Handicap (Regel 3.3b-4).
5. Handicarts, buggies en caddies
5.1. Handicarts (buggy’s, niet scooters) zijn toegestaan, mits de speler in het bezit is van een
geldig door de Stichting Handicart uitgegeven handicartbewijs e.e.a. na toestemming van
de Commissie.
5.2. Bij inschrijving dient te worden vermeld of spelers een handicart nodig hebben. Tevens
dienen spelers zelf tijdig (beperkte beschikbaarheid en zo veel als mogelijk 1 speler per
handicart) hun buggy bij de gastclub te reserveren. Kosten zijn voor eigen rekening.
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5.3. Spelers mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige vorm van
vervoer, tenzij met toestemming van de Commissie, voor- of achteraf.
De Plaatselijke Regel G-6, pagina 498 Official Guide tot he Rules of Golf, is van toepassing.
Uitzondering: Bepalingen omtrent gebruik van handicarts in dit Wedstrijdreglement.
5.4. Een caddy is niet toegestaan. Straf voor overtreding: Diskwalificatie voor de wedstrijd.
6. Starttijd
6.1. De speler dient zich uiterlijk 5 minuten voor zijn officiële starttijd op de startplaats (bij de
starter) te hebben gemeld. Zie ook Regel 5-3a.
7. Scorekaart
7.1. De spelers wisselen hun scorekaarten uit. De speler noteert zijn eigen score in de kolom
“Marker” en de score van de te marken speler in de kolom “Speler”.
7.2. De speler is verantwoordelijk voor het inleveren van zijn scorekaart bij de wedstrijdleiding
in de Recording Room. De speler moet dit samen met zijn marker doen uiterlijk 10
minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde.
7.3. De scorekaart van een speler, die de wedstrijd(en) niet uitspeelt, of niet aan de start
verschijnt, zal als een “No Return” kaart worden verwerkt.
8. Bal
8.1. Er mag alleen gespeeld worden met een bal die voorkomt op de actuele “List of
Conforming Golfballs” uitgegeven door de R&A. Overtreding leidt tot diskwalificatie.
8.2. Conform Regel 6-3 is de speler verantwoordelijk voor het spelen van de juiste bal. Iedere
speler behoort zijn bal te voorzien van een merkteken.
9. Elektronische apparaten en afstandsmeters
9.1. Voor het gebruik van elektronische apparaten en afstandsmeters is Regel 4.3 van
toepassing.
10. Vlaggen en harken
10.1. De vlaggen mogen bij het uitholen in de hole geplaatst te blijven of uit hole worden
genomen.
10.2. Harken dienen na gebruik in zijn geheel buiten de bunkers neergelegd te worden.
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11. Etiquette/Gedragsregels en hoffelijkheid
11.1. Iedere speler dient zich gedurende de Limburgse Golf Kampioenschappen onder alle
omstandigheden hoffelijk en sportief te gedragen. Indien de speler zich niet op zodanige
wijze gedraagt, overtreedt hij deze gedragsregels.
11.2. Een overtreding van de gedragsregels kan bestaan uit, doch is niet beperkt tot de
volgende situaties:
- Wangedrag, zoals gooien met bal of clubs of opzettelijk beschadigen van de baan,
- Beledigen van of gebrek aan respect jegens een flightgenoot, andere speler, official of
omstander, onwelvoeglijke taalgebruik en vloeken,
- Opzettelijke overtreding van de golfregels,
- Achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de
golfregels.
11.3. Er wordt een zero-tolerance beleid gevoerd t.a.v. gedragsregels en hoffelijkheid. Bij
overtreding van gedragsregels zoals genoemd in artikel 11.2 van dit wedstrijdreglement
volgt diskwalificatie voor de wedstrijd.
12. Langzaam spel
12.1. Voor het onredelijk vertragen van het spel kan volgens Regel 5.6a een straf worden
opgelegd. De straf kan bijvoorbeeld worden opgelegd indien een speler:
- Na 3 minuten zoeken niet meteen met een provisionele bal verder kan spelen, terwijl
de situatie van de originele bal dit wel vereiste (dus geen provisionele bal heeft gespeeld
terwijl dit wel noodzakelijk was geweest).
- Naar een bal blijft zoeken terwijl de 3 minuten zoektijd voorbij is.
- Voor meer dan een paar minuten ongeoorloofd stopt om te voorzien in zijn/haar
persoonlijke behoeften.
- Meer dan een paar minuten de tijd neemt voor het zoeken en/of ophalen van een
verloren club.
12.2. De wedstrijdcommissie heeft een duur voor de ronde (speelschema) vastgesteld. Hierin
is opgenomen de tijd per hole en een totale tijd en omvat ook de tijd die nodig is voor
lopen tussen de holes.
12.3. Definitie “Uit positie”: De eerste groep is “Uit positie” als de groep achter is op het
vastgesteld speelschema. Iedere volgende groep is “Uit positie” als de groep meer dan
het startinterval heeft ten opzichte van voorafgaande groep en de toegestane tijd voor
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de reeds gespeelde holes heeft overtreden. Er zijn referees in de baan, die een groep die
uit positie is kunnen aanspreken en vragen om weer in positie te komen. Dit verzoek is
dwingend, doet de groep geen poging om weer in positie te komen dan kan de groep
getimed worden, zie artikel 12.4.
De groep die “Uit positie” is wordt geacht Ready Golf te spelen. Zie separaat document
op de LGK-website voor meer informatie over Ready Golf.
12.4. Procedure “Uit positie”: Bij afwezigheid van verzachtende omstandigheden kan een
groep spelers worden ‘getimed’ als de groep “Uit positie” is. In dat geval zal van elke
speler uit de groep de benodigde tijd voor iedere slag worden opgenomen door een
official. Elke speler wiens groep is getimed behoudt een ‘tijdsoverschrijding’ tijdens de
ronde, zelfs als de groep daarna niet meer “Uit positie” is of de ronde uitspeelt binnen
de toegestane tijd.
Als de spelers worden ‘getimed’ gelden de volgende limieten voor het doen van een
slag. Gerekend vanaf het moment dat de speler aan de beurt is, krijgt een speler een
‘tijdsoverschrijding’ wanneer hij/zij:
- Als eerste moet spelen en hij/zij meer dan 50 seconden doet over een slag naar de
green (inclusief een afslag op een Par 3 hole), een chip of een putt.
- Meer dan 40 seconden doet over een afslag, of als hij/zij niet als eerste moet spelen,
een slag naar de green, een chip of een putt.
12.5. Straf op overtreding van artikel 12.4 “Uit positie” en ‘tijdsoverschrijding’:
- 1e overtreding:

Mondelinge waarschuwing

- 2e overtreding:

1 slag

- 3e overtreding:

2 slagen

- 4e overtreding:

Diskwalificatie

13. Na de wedstrijd
13.1. Indien wegens Corona geadviseerd dan wordt de volgende procedure gevolgd:
Per twee flights zal een tafel van 6 personen worden aangewezen. De tafels zijn
herkenbaar aan de flightnummers. Spelers dienen na inleveren van hun scorekaart aan
deze tafels plaats te nemen en lopen in het clubhuis zoveel mogelijk te vermijden.
13.2. Na binnenkomst zullen er aan de flights bittergarnituur worden aangeboden. Er zal
vanaf 18.30 uur een maaltijd bestaande uit soep en een buffet worden geserveerd.
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13.3. De prijsuitreiking vindt plaats om 18.00 uur, voorafgaand aan de maaltijd.
14. Bevoegdheid wedstrijdleiding
14.1. In uitzonderlijke gevallen mag de wedstrijdleiding beslissen de straf van diskwalificatie
niet op te leggen, deze te veranderen of juist wel op te leggen, indien zij dat
rechtvaardig vindt.
14.2. De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet of
onvoldoende voorziet.
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