Competitiereglement
In totaal spelen ieder jaar om en nabij 150 spelers van de Edese GC Papendal in de competitie. Om
dit in goede banen te kunnen leiden, zijn minimale eisen geformuleerd waaraan iedere
competitiespeler zich moet conformeren.
Handicap en wedstrijden
Team

Hcp en aantal Q-kaarten
conform hcp-reglement

Selectiegroepen •

•
Overige teams

•

•

Clubkampioenschappen

Verplicht:
•
vóór 31 oktober van ieder jaar: 4x
in clubwedstrijden (EGC
Papendal) gespeelde Q-kaarten. •
Het clubkampioenschap
Strokeplay telt voor 1x Q-kaart
•
mee indien aan beide
clubkampioenschappen wordt
meegedaan.
Minimale Hcp: 18 of lager

Verplicht:
Deelname aan tenminste 1
clubkampioenschap
Deelname aan een 2e
clubkampioenschap is facultatief.
Selectie H1/H2: indeling conform
objectief meetsysteem (zie extra
bepalingen)

Verplicht:
Wenselijk, maar niet verplicht
vóór 31 oktober van ieder jaar: 4x
in clubwedstrijden (EGC
(wat is wenselijk maar niet verplicht?)
Papendal) gespeelde Q-kaarten.
Minimale actieve Hcp: 36 of lager

Aanwezigheid tijdens competitie
Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij beschikbaar zijn voor hun team gedurende de gehele
competitieperiode ( incl. Gastheerdag, reservedag en evt. Promotiedag). Overmacht, zoals een
blessure of ziekte, is een geldig excuus er een keer niet te zijn, maar een vakantie boeken of op stap
gaan is not done. Je plaatst jezelf dan automatisch buiten de basis.
Leeftijdsgrenzen
• Zondagcompetitie: geen bijzonderheden
• Seniorencompetitie:
Dames en Heren: minimum leeftijd van 50 jaar. De meetdatum is 1 april van het competitiejaar;
• Jeugdcompetitie:
Jongens & Meisjes: niet ouder dan 21 jaar. De meetdatum is 1 april van het competitiejaar.
Selectieteams
Om gehoor te geven aan de prestatiedrang van de lage handicappers ondersteunt de TC deze groep
competitiespelers door middel van het opstellen van een of meer selectiegroepen per afdeling
(Dames/Heren en Dames/Heren Senioren). Van deze groep spelers wordt verwacht dat zij naast de
teamspirit ook het hoogst haalbare competitieniveau nastreven.
Voor de competitie 2017 zijn de volgende selectiegroepen geformeerd:
Selectiegroep Dames:

Dames 1

Selectiegroep Heren:
Heren 1 en 2
Selectiegroep Dames Senioren:
Dames Senioren 1
Selectiegroep Heren Senioren:
Heren Senioren 1
De selectieteams Heren worden samengesteld door de Technische Commissie en zo nodig wordt
hierbij de headprofessional betrokken (zie extra bepaling verderop). Om in aanmerking te kunnen
komen voor het spelen binnen een van de selectiegroepen, spelen niet alleen de individuele
kwaliteiten en het handicapniveau van de speler mee, want ook wordt commitment verwacht en alle
spelers dienen echte teamplayers te willen zijn. De resultaten uit het vorig seizoen, de deelname aan
het trainingsprogramma van het team, progressie en instelling kunnen hierin ook meegenomen
worden.
Van de selectiegroepen wordt verwacht dat zij in teamverband ook ieder jaar een clubactiviteit
ondersteunen.
Selectie Heren 1 en 2
Tijdens het seizoen van 2013 is voor de selectie van H1/H2 een start gemaakt met een objectief
meetsysteem dat ook nu nog steeds van kracht is. Deze groep wordt ingedeeld door de Technische
Commissie (coach Heren 1 en 2), in samenspraak met de headprofessional. Met een
selectieprocedure wordt bepaald welke spelers in aanmerking komen voor Heren 1 en 2.
De selectieprocedure houdt in dat er een klassement wordt opgemaakt aan de hand van de
deelname aan de Maandbekers en Papendalbekers gedurende het seizoen voorafgaand aan de
competitie. Van de zes beste resultaten van deze wedstrijden wordt een gemiddelde genomen. Van
dit gemiddelde wordt een klassement opgemaakt, samen met de resultaten uit de individuele
clubkampioenschappen strokeplay en matchplay. Deelname aan één van beide kampioenschappen
èn minimaal zes Maand- en/of Papendalbekers is, zonder uitzonderingen, verplicht.
Naast dit klassement wordt bij de teamsamenstelling tevens gekeken naar:
* ontwikkeling van het individuele handicapniveau
* leeftijd
* potentieontwikkeling handicap
* commitment (deelname aan trainingen, de individuele trainingsarbeid)
* teamplayer
* resultaten uit voorgaande competitieseizoenen
* mentaliteit
Van de selectie Heren 1 en 2 wordt tevens verwacht dat zij individueel en/of in teamverband ook
ieder jaar een clubactiviteit ondersteunen en zich inzetten bij jeugdactiviteiten.
Binnen de overige teams staat de teamspirit centraal, een betrokkenheid en trainingsinzet die ook
buiten de competitieperiode zichtbaar moet zijn;
Afsluitend
• De TC heeft de mogelijkheid om in zeer bijzondere individuele gevallen te besluiten dat één of
meer van bovenstaande criteria niet van toepassing worden verklaard;
• Alle spelers die willen deelnemen conformeert zich aan de beslissingen die genomen worden
door de Technische Commissie.

Competitie seizoen 2017 - De teams en de spelvormen per afdeling

Indeling competitiedagen
• De 18 holes Foursome en de 9 holes Greensome wedstrijden worden in de ochtend gespeeld; In
de middag (na de lunch) gaan de teams voor hun 18 holes singles de baan in;
• De Dames/Heren/Jeugd DubbelNegen teams spelen alleen de 18 holes single. Dit geldt voor
zowel de poulewedstrijden als de eindwedstrijden.
Zodra de teams voor 2017 bekend zijn, worden die hier gepubliceerd
De competitiedata voor 2017
Hieronder volgen de competitiedata voor het seizoen 2017 zodra die bekend zijn.

