SEVE JAARCOMPETITIE 2019
Met als hoofdpunten:
- de Seve Jaarcompetitie loopt van 1 november 2018 tot 1 november 2019;
- 1 poule van maximaal 14 teams met maximaal 12 spelers per team;
- alle nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst voor deelname aan de Seve Jaarcompetitie.

Hiermee gaan we de Seve Winter- en Zomercompetitie omdopen tot de Seve Jaarcompetitie !
Winterperiode Seve Jaarcompetitie 2018-2019:
- winterperiode (november 2018 t/m februari 2019)
In de winterperiode 4 toernooien waar 3 (of maximaal 6) spelers van elk team aan kunnen
deelnemen (totaal 42 spelers per toernooi):
- 25 november 1 competitie toernooi;
- 30 december 1 competitie toernooi;
- 27 januari 1 competitie toernooi;
- 24 februari 1 competitie toernooi;
- de toernooien gaan over 18 holes dus alle deelnemers aan de competitie kunnen tijdens de
winterperiode 1 x 18 holes of 2 x 9 holes spelen;
- tijdens deze toernooien vallen er extra punten te verdienen voor de competitie teams.
Zomerperiode Seve Jaarcompetitie 2018-2019:
- vanaf maart 2019 starten de reguliere competitiewedstrijden;
- 1 poule van maximaal 14 teams met minimaal 10 en maximaal 12 spelers per team;
- maximaal 10 teams per speelronde in de baan met 4 spelers per team;
- de teams spelen in de competitie 18 holes Stableford + 9 holes Strokeplay tegen elkaar;
- per competitiewedstrijd hebben er ook teams vrij;
- alle teams spelen gemiddeld 2 keer per maand.
Bonus wedstrijden:
- een Matchplay Week in mei 2019;
- en een Matchplay Week in september 2019.
Play-Off, Kwart, Halve en Finale van de Seve Jaarcompetitie:
- voorronden met (directe) plaatsing voor de Play-Off, Kwart- / Halve- / Finale;
- de teams die als laatste eindigen spelen in de Play-Off voor een plek in de Kwart Finale;
- oktober is de afsluitende maand van de Seve Jaarcompetitie.
Catering tijdens de competitie:
- catering op hole 6 bij de 18 holes speelronden (euro 50,00 sponsoring door Seve).
Verdubbelaar:
- de verdubbelaar komt te vervallen.
Aandacht en verzoek voor alle deelnemers:
- per hole berekenen wij 8 minuten, let allemaal op de speelsnelheid en de doorloop in de baan.

Transferperiode:
- van 1 juli 2019 tot 15 juli 2019 de mogelijkheid op transfers.
Seve Jaarcompetitie kosten per deelnemer:
- inschrijfgeld euro 35,00 voor Seve jaarkaarthouders en overige Seve leden euro 125,00;
- er komt een wachtlijst voor teams en spelers.
Toelichting aantal spelers per team:
De TeamCaptain heeft aan het begin van de competitie de vrijheid om plek 11 en 12 in zijn / haar
team op te vullen met 0 spelers of 1 vaste speler of 2 vaste spelers of 1 introductieplek of 2
introductieplekken of 1 vaste speler en 1 introductieplek. Kosten vaste speler euro 35,00 voor
jaarkaarthouders en overige leden euro 125,00. Kosten introductieplek euro 125,00 per stuk.
Wij hopen met deze vernieuwde opzet weer een frisse update aan de Seve competitie te hebben
gegeven.

