
 

Voorwaarden en selectiecriteria competitie 2018 GCC De Tongelreep 

 

In het kort zijn onze doelstellingen voor deelname aan de competitie; 

1. Voldoen aan de criteria die door de NGF gesteld worden. Deze criteria dienen wij als basis te 

hanteren. 

2. De kwaliteit van de teams van onze tegenstanders blijft toenemen. Wij willen graag teams opstellen die 

zich kunnen meten met hun tegenstanders. 

3. Wij willen graag leden die actief deelnemen aan clubwedstrijden de voorkeur verlenen om namens de 

Tongelreep aan te treden. 

 

Voor de deelname aan de competitie 2018 heeft de NGF de volgende criteria opgesteld; 

 

Leeftijd 

 Jeugd met ingang van 1 januari van het betreffende jaar jonger dan 21 jaar. 

 Dames Senioren met ingang van 1 januari van het betreffende jaar 50 jaar of ouder. 

 Heren Senioren met ingang van 1 januari van het betreffende jaar 50 jaar of ouder. 

 Dames en Heren geen leeftijdslimiet 

 

Handicap 

Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een EGA Handicap. De maximum EGA exact Handicap is 36.0. 

 

 

Voor deelname aan de competitie 2018 zijn de volgende voorwaarden vastgesteld door De 

Tongelreep: 

 Iedere speler dient een actieve handicap te hebben per sluitingstermijn inschrijfdatum.  

 Inschrijving geschiedt op persoonlijke titel. Men kan dus niet voor iemand anders of een heel team 

inschrijven. 

 Spelers dienen alle competitiedata, reservedata en voor eindwedstrijden beschikbaar te zijn. Deze data 

worden in september 2016 bekend gemaakt.  

 Iedere speler neemt verplicht deel aan teamtrainingen voor zover deze zijn toegekend door de TC. 

Men is bereid een financiële bijdrage te leveren aan deze trainingen. 

 Men kan een voorkeur opgeven voor een speeldag/competitie. De TC zal proberen deze te 

honoreren maar kan hier geen garanties aan verbinden. 

 

 

Samenstelling van de competitieteams: 

Alle teams worden samengesteld door de TC. Bij de indeling van de teams wordt gekeken naar volgende zaken: 

 De exact handicap 

 Resultaat beste 5 wedstrijden op de clubkampioenschappen strokeplay (regulier en senioren), 

maandbekers A en B. 

 Resultaat matchplay kampioenschappen. 

 Bij onvoldoende onderscheid wordt gekeken naar het gemiddelde van de Stableford resultaten van de 

overige qualifying wedstrijden (officiële wedstrijd onder leiding van wedstrijdcommissie over 18 holes). 

De TC kan zonder opgaaf van reden besluiten van deze indeling af te wijken.  

 

 


