Wedstrijdreglement Leeuwenbergh Jeugd Open 2022
1. Deelname aan het Leeuwenbergh Jeugd Open staat open voor jeugdspelers die voldoen aan
de volgende voorwaarden:
• De speler is geboren in 2001 of later.
• Inschrijving is uiterlijk 21 maart 2022 ontvangen via de website inclusief de betaling van het
inschrijfgeld.
• De speler heeft een geldige en actieve NGF/EGA handicap of een clubhandicap (voor
categorie 4).
• De speler heeft het verschuldigde inschrijfgeld á € 30,00 (€ 20,00 voor jeugdleden van
Leeuwenbergh) voor Categorie 1 tm 3. Het verschuldigde inschrijfgeld á € 20,00 (€ 10,00 voor
jeugdleden van Leeuwenbergh) voor Categorie 4, vooraf betaald op de genoemde
bankrekening.
2. Bij afzegging (door een speler) van de wedstrijd vanaf vijf dagen voor de start zal het betaalde
inschrijfgeld niet meer worden teruggestort.
3. Wanneer iemand op de reservelijst zal worden geplaatst en uiteindelijk niet kan spelen zal
hij/zij het betaalde inschrijfgeld geretourneerd krijgen.
4. Er wordt gespeeld volgens de 'Rules of Golf', zoals vastgesteld door de R&A, de (Tijdelijke)
Plaatselijke Regels, die op LG Leeuwenbergh gelden en dit wedstrijdreglement. Men dient het
boekje 'Golfregels vanaf 2019’ bij zich te hebben.
5. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de bepalingen van het
wedstrijdreglement en het baanreglement en van de (Tijdelijke) Plaatselijke Regels, en zich
daar gedurende de wedstrijd aan te houden.
6. Het Leeuwenbergh Jeugd Open wordt gespeeld in 4 categorieën:
1: HCP < 10: 18 holes individueel strokeplay zonder handicap-verrekening. De wedstrijd telt
tevens mee voor de NGF-Amateurranking.
2: HCP 10,0 – 19,9: 18 holes individueel strokeplay (qualifying) met handicap-verrekening
3: HCP 20,0 – 36,0: 18 holes individueel stableford (qualifying) met handicap-verrekening
4: HCP > 36,0 + BP: 9 holes individueel stableford (qualifying) met handicap-verrekening (BP
is alleen voor leden van Leeuwenbergh).
7. In categorie 1 spelen de meisjes van blauw en de jongens van wit.
In categorie 2 en 3 spelen de meisjes van rood en de jongens van geel.
In categorie 4 speelt iedereen vanaf rood.
8. Wijzigingen in de handicap dienen tot de dag voor opmaken van de wedstrijdindeling (27
maart 2020 - 18.00 uur) per e-mail (jeugd@leeuwenbergh.nl) doorgegeven te worden.
Wijzigingen in de handicap nadien leiden niet tot indeling in een andere categorie, maar
moeten uiteraard wel op de wedstrijddag doorgegeven worden ten einde de juiste score te
kunnen bepalen.
9. Een flight bestaat uit maximaal 3 personen.
10. De wedstrijdleiding berust bij de Leeuwenbergh Jeugdcommissie.
11. Het spelersveld is beperkt tot 138 deelnemers:
• Categorie 1: 42 deelnemers
• Categorie 2: 42 deelnemers

• Categorie 3: 30 deelnemers
• Categorie 4: 24 deelnemers
12. Het streven van de wedstrijdleiding is om in alle categorieën steeds volledige flights van drie
spelers in de baan te brengen.
Indien er in categorie 1 of 2 onvoldoende inschrijvingen zijn om volledige flights samen te
stellen kan de wedstrijdleiding een onvolledige flight aanvullen met spelers uit de naast
hogere categorie. Dit gebeurt alleen indien de exact handicap van de spelers die de flight
completeren niet meer dan 1,0 punt hoger is dan de limiet van de betreffende categorie.
Indien het aantal inschrijvingen in één of meer van de categorieën 1 tot en met 3 kleiner is dan
het maximum aantal toe te laten spelers in die categorie, kan het aantal plaatsen over deze
categorieën worden herverdeeld.
13. Deelname geschiedt per categorie op basis van volgorde van ontvangst van het volledig
ingevulde inschrijfformulier. Inschrijvingen die het maximum aantal deelnemers overschrijden
worden op de reservelijst gezet. Er zijn in categorie 1 drie wildcards gereserveerd, die door de
wedstrijdleiding kunnen worden toebedeeld.
14. Winnaar van de Leeuwenbergh Jeugd Open zijn de spelers:
• Categorie 1: de beste bruto score over 18 holes. Bij gelijke eindstand geldt de beste score
over de laatste 18, 9, 6, 3, 1 hole(s). Is ook die score gelijk dan beslist het lot door middel van
het tossen van een munt.
• Categorie 2: de beste netto (bruto slagen minus playing handicap) score over 18 holes. Bij
gelijke eindstand geldt de beste bruto score over de laatste 9, 6, 3, 1 hole(s). Is ook die score
gelijk dan gaat de speler met de laagste handicap voor, is ook die gelijk dan beslist het lot
door middel van het tossen van een munt.
• Categorie 3: de beste stableford score over 18 holes. Bij gelijke scores geldt een betere
stableford score over de laatste 9, 6, 3, 1 holes. Is ook die score gelijk dan gaat de speler met
de laagste handicap voor, is ook die gelijk dan beslist het lot door middel van het tossen van
een munt.
• Categorie 4: de beste stablefordscore over 9 holes. Bij gelijke score geldt een betere
stableford score over de laatste 6, 3, 1 holes. Is ook die score gelijk dan gaat de speler met de
laagste handicap voor, is ook die gelijk dan beslist het lot door middel van het tossen van een
munt.
15. Voor de longest drive geldt dat de bal zich op de fairway van de gespeelde hole moet
bevinden en de neary op de green van de gespeelde hole. Een hole-in-one geldt ook als een
neary.
16. Voor Hole 13 – de mogelijkheid om een scooter te winnen. Wanneer op deze Hole (Hole 13)
een Hole-in-One wordt geslagen – geldt de volgende regel: De prijs wordt uitgeloofd aan
degene die als eerste een reglementaire en rechtmatige hole-in-one slaat op hole 13. De prijs
betreft een Scooter, ter waarde van € 3.500,00 inclusief BTW. Om in aanmerking te komen
voor deze prijs moet de tee behorende bij de betreffende categorie op minimaal 130 meter
van de vlag staan. In geval van onduidelijkheid beslist de wedstrijdleiding.
17. De prijsuitreiking is gepland na binnenkomst van iedere categorie. Wanneer een prijswinnaar
niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking, kan de prijs naar de volgende geplaatste speler
gaan.

18. Op 23 maart 2022 zullen de starttijden aan de spelers worden gecommuniceerd via het
opgegeven e-mailadres (als er geen geldig e-mailadres wordt opgegeven bij de inschrijving is
de speler zelf verantwoordelijk voor het achterhalen van zijn starttijd). Tevens zullen de
startlijsten te vinden zijn op de website van Leeuwenbergh. De spelers dienen zich minimaal
30 minuten voor de start te melden bij de wedstrijdleiding en minimaal 10 minuten voor de
start te melden bij de starter op hun eerste hole.
19. De speler ontvangt zijn/haar scorecard na aanmelding bij de wedstrijdleiding. De speler is
verplicht zijn scorecard met één van zijn medespelers te wisselen die als marker fungeert. De
speler is verplicht zijn eigen scorecard binnen 15 minuten na het beëindigen van de laatste
hole van de gespeelde ronde te controleren, te ondertekenen (inclusief handtekening marker)
en in te leveren. De speler mag het wedstrijdsecretariaat niet verlaten voordat zijn kaart door
de wedstrijdleiding is goedgekeurd, eveneens op straffe van diskwalificatie.
20. Het gebruik van mobiele telefoons, smartphones etc. (ook in de stand-by mode) is
verboden. Op straffe van diskwalificatie.
Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten.
Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om
ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling,
windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), overtreedt hij Regel 14-3, ongeacht of die extra functie
werkelijk is gebruikt of uitgeschakeld is. Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter.
Op straffe van diskwalificatie.
21. Spelers mogen gedurende de rondes geen gebruik maken van enige vorm van vervoer tenzij
toegestaan door wedstrijdleiding of referee.
22. In de baan bevindt zich een referee die in geval van geschillen of onduidelijkheden kan
worden geraadpleegd. Indien een deelnemer een tweede bal heeft gespeeld volgens regel 3-3
van de Golfregels, moet hij/zij deze handeling na afloop van de ronde melden aan de
wedstrijdleiding, melden met welke bal hij/zij wil scoren als de Regels dat toestaan, waarna de
wedstrijdleiding dienaangaande een bindende uitspraak zal doen.
23. Het gebruik van caddies is niet toegestaan gedurende de wedstrijd.
24. Reclame uitingen zijn slechts toegestaan conform regels NGF (Amateurregels)
25. Ouders en andere belangstellenden kunnen de wedstrijd niet in de baan volgen. Ze zijn
welkom bij de afslag van hole 1 en hole 10 alsmede op het pad langs hole 16, 17 en 18.
Daarbij dienen zij een gepaste afstand ten opzichte van de spelers in acht te nemen. Op
overtreding van deze regel volgt diskwalificatie van de speler.
26. Overtreding van het Wedstrijdreglement kan naar inzicht van de wedstrijdleiding diskwalificatie
of uitsluiting tot gevolg hebben. In uitzonderlijke gevallen mag de wedstrijdleiding beslissen
een straf van diskwalificatie niet op te leggen, deze te veranderen of juist wel op te leggen,
indien zij dit gerechtvaardigd vindt. In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
wedstrijdleiding en die beslissing is bindend.

