Zomercompetitie 2017
Wij gaan weer een gezellig en spannend golftoernooi over meerdere maanden
organiseren.
Er doen maximaal 11 teams mee met elk 10 Seve leden per team. Per team is er
een teamcaptain die de naam van het team mag bepalen en zelf ook meespeelt.
Nadat de teamcaptains zijn aangesteld door de Seve Wedstrijdcommissie mag
een teamcaptain zelf spelers voor zijn / haar eigen team werven. Daarnaast
kunnen Seve leden zich ook aanmelden bij de receptie.
De 22 voorronden worden in de periode van 30 april tot en met 1 oktober
gespeeld. We spelen 5 x op dinsdagavond, 6 x op vrijdagavond, 6 x op
zaterdagmiddag en 5 x op zondagmiddag. Doordeweeks losse starttijden vanaf
18:00 uur en in het weekend een shotgun om 14:00 en 16:00 uur.
De teamcaptain stelt de spelers van zijn / haar team op. Je speelt op de
wedstrijddag met 4 spelers per team. In het weekend kan je 8 (of minder)
spelers laten spelen. Iedere speler van een team speelt zoveel mogelijk een
gelijk aantal wedstrijden.
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. Je speelt als team
doordeweeks 9 holes en in het weekend 18 holes tegen het andere team. Totaal
20 voorronden per team.
Daarnaast spelen de teamcaptains en een reserve teamlid in de “Captains
Matchplay Competitieweek” (wk 35) tegen elkaar voor extra teampunten.
Per wedstrijddag zijn er 10 teams en flights in de baan en is er 1 team vrij of
heeft in het weekend cateringdienst op hole 6. 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.

Spelvorm en telling
De spelvorm is Stableford in het weekend en Strokeplay doordeweeks, 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 “Captains Matchplay Competitieweek” wordt er matchplay met
handicapverrekening gespeeld.
Bijzonderheden
- je speelt 2x tegen een ander team (1 x 9 holes doordeweeks en 1 x 18 holes
in het weekend);
- in het weekend kan je 8 spelers laten spelen (4 op de 1e 9 holes + 4 anderen
op de 2e 9 holes);
- een team kan één keer in het weekend een verdubbellaar inzetten.
Hiermee verdubbel je de score en dit dien je 2 dagen voor de wedstrijddag
per e-mail door te geven;
- de teamcaptain +1 lid van zijn/haar team strijden in de “Captains Matchplay
Competitieweek” voor extra teampunten. De teamcaptain speelt minimaal
50% en kan een aangewezen teamlid voor maximaal 50% laten meedoen.
Deze vindt plaats in de avonduren van de gehele week 35;
- de teamscorekaart dient na afloop te worden ingevuld. Een onvolledig
ingevulde (team)scorekaart kan leiden tot puntenverlies;
- één cateringdienst per team op hole 6, Seve sponsort € 50,00 per keer. Als
je cateringdienst hebt op hole 6 moet je bonnen overleggen die tot
maximaal euro 50,00 door Seve (alleen via Leo) worden vergoed.
De Play-off is op 8 oktober en de Finaledag is op 22 oktober.
De beste 3 teams plaatsen zich direct voor de Finale. De nummers 4 t/m 10
spelen op zondag 8 oktober de Play-off. De nummer 11 valt af. De beste 3 teams
van de Play-off plaatsen zich ook voor de Finaledag op zondag 22 oktober. Totaal
staan er 6 teams in de Finale.
Publicatie op Golfcenter Seve en via internet www.seve.nl/seve-competitie.
Inschrijfgeld € 25,00 voor Seve Silver, Gold & Black kaarthouders. Overige leden
€ 80,00 (= inschrijfgeld + greenfee).
Van het inschrijfgeld verzorgt Seve de prijzen en sponsort de catering op hole 6.
Voor vragen en / of opmerkingen over de Seve Competities kunnen jullie terecht
bij Leo en Marco. Wij wensen jullie veel speelplezier.
De Reglementen van de Seve Wedstrijdcommissie zijn van toepassing.

