Zomercompetitie 2018
Wij gaan weer een gezellig en spannend golftoernooi over meerdere maanden organiseren.
Opzet Zomercompetitie 2018:
- 14 teams met 10 spelers per team + de mogelijkheid van 2 (introductie of vaste)spelers;
- 14 teams verdeeld in een poule A en een poule B met elk 7 teams;
- in je eigen poule speel je 18 holes tegen elkaar (6 wedstrijden met 6 spelers per team) met catering op hole 6 verzorgt door het team dat niet hoeft te spelen;
- je speelt als team ook 9 holes tegen de andere 13 teams (13 wedstrijden met 4 spelers per team);
- als bonus een 9 holes matchplay week per poule (met meerdere spelers per team).
Introductiespelers / extra spelers per team:
De insteek is om spelers te laten proeven van de Seve competitie of een team uit te breiden zonder een vaste plek toe te hoeven kennen.
Introductiespelers zijn maximaal 2 Seve leden per team voorzien van een Seve hcp. Ze krijgen een aparte status en behoren niet tot de vaste 10 spelers van een team. Een
introductiespeler mag geen vaste speler van de Zomercompetitie zijn maar kan eventueel voor meerdere teams uitkomen. Hij / Zij moet 2 dagen voor de wedstrijd door de
teamcaptain worden aangemeld. Er is alleen plek voor introductiespelers als een team al uit minimaal 10 vaste spelers bestaat.
De teamcaptain kan een introductiespeler alleen tijdens de voorronden mee laten spelen en deze speelt volledig mee voor de teampunten.
Een team kan er desgewenst ook 1 of 2 vaste spelers van maken. Of een combinatie 1 vaste speler en 1 introductiespeler.
Vaste spelers mogen wel meespelen in de eventuele Kwart-, overall Halve- en/of overall Finale. Introductiespelers niet.
Belangrijk: de 11e, 12e speler of introductiespeler heeft vooralsnog geen vaste speelplek bij de Seve Wintercompetitie.
De teamcaptain stelt de spelers van zijn / haar team op. Iedere speler van een team speelt zoveel mogelijk een gelijk aantal 9 holes wedstrijden.
Wedstrijddagen:
- voorronden in de periode van 25 april t/m 20 september (18 en 9 holes);
- 7 avonden matchplay week van 24 t/m 30 september (9 holes);
- Kwart Finale per poule op zaterdag 6 oktober (9 holes);
- overall Halve Finale op zondag 14 oktober (18 holes);
- overall Finale op zaterdag 20 oktober (18 holes).
Spelvorm en telling:
De spelvorm is Stableford bij de 18 holes wedstrijden en Strokeplay bij de 9 holes wedstrijden, beiden met handicapverrekening.
Iedere speler van een team speelt individueel tegen een speler van het andere team. De laagste handicappers spelen tegen elkaar.
Bij winst = 1 punt, gelijkspel = 0,5 punt en verlies = 0 punten.
Tijdens de “Matchplay week” wordt er matchplay met handicapverrekening gespeeld.
De teamscorekaart dient na afloop te worden ingevuld. Een onvolledig ingevulde (team)scorekaart kan leiden tot puntenverlies;

VOORRONDEN
18 holes wedstrijden
- je speelt 6 x 18 holes wedstrijden in je eigen poule
- speeldagen zijn 1 x vrijdagavond, 3 x zaterdag en 3 x zondag
- elk team heeft 1 x de catering op hole 6
- ieder team speelt met 6 spelers en kan de 2e 9 holes andere spelers opstellen
- er spelen 2 spelers per team tegen 2 spelers van een ander team (totaal 4
spelers in één flight) en 3 flight per team / per wedstrijddag
- totaal 9 flights in de baan

9 holes wedstrijden
- je speelt 13 x 9 holes wedstrijden tegen de teams uit je eigen en andere poule
- speeldagen zijn op dinsdagavond, woensdagavond en donderdagavond
- elk team heeft 5 wedstrijddagen vrij
- ieder team speelt met 4 spelers
- er spelen 2 spelers per team tegen 2 spelers van een ander team (totaal 4 spelers in
één flight) en 2 flight per team / per wedstrijddag
- totaal 10 flights in de baan (A = wacht op hole 1)

In de “Matchplay week” speel je tegen de andere teams in je poule voor extra teampunten.
De verdubbelaar is 1 keer in te zetten tijdens de voorronden. Hiermee verdubbel je de score en dit dien je 2 dagen voor de wedstrijddag per e-mail door te geven.
Bij iedere speler wordt bij aanvang van de competitie een Seve handicap toegekend. Daarna wordt na elke gespeelde wedstrijd de Seve handicap, indien nodig, aangepast.
Bij een 18 holes wedstrijd heb je één cateringdienst per team op hole 6. Seve sponsort € 50,00 per keer. Als je cateringdienst hebt gehad moet je bonnen overleggen die tot
maximaal euro 50,00 door Seve (alleen via Leo) worden vergoed.
Na de voorronden:
- de nummer 7 per poule valt af;
- de nummer 1 per poule plaatst zich direct voor de overall Finale;
- de nummer 2 per poule plaatst zich direct voor de overall Halve Finale;
- de nummers 3, 4, 5 en 6 per poule spelen in hun eigen poule de Kwart Finale;
- de beste 2 teams per poule uit de Kwart Finale plaatsen zich ook voor de overall Halve Finale;
- de beste 3 teams uit de overall Halve Finale plaatsen zich ook voor de overall Finale;
- in de overall Finale staan 5 teams die strijden om de titel.
Prijzen:
- nummer 1, 2 en 3 per poule;
- nummer 1, 2 en 3 overall Zomercompetitie 2018;
- feestavond op zaterdagavond 20 oktober, aansluitend op de overall Finale.
Inschrijfgeld (dit is inclusief de eventuele greenfees):
- voor Seve Silver, Gold & Black jaarkaarthouders € 30,00;
- voor overige Seve leden € 100,00;
- voor introductiespelers met een jaarkaart € 5,00 per keer en zonder jaarkaart € 15,00 per keer;
Publicatie op het competitiebord op Golfcenter Seve en via internet www.seve.nl/seve-competitie .

Voor vragen en / of opmerkingen over de Seve Competities kunnen jullie terecht bij Leo en Marco of via wedstrijd@seve.nl .
De Reglementen van de Seve Wedstrijdcommissie zijn van toepassing.
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