
Golf 

Individueel toernooi voor dames en heren met extra teamscore (3 spelers per bedrijf). Het startveld 

wordt verdeeld in 4 handicapklassen van gelijke grootte. Alle deelnemers spelen in totaal 2 ronden 

van elk 18 holes volgens het Stableford-systeem. Het toernooi wordt gespeeld volgens de regels van 

R&A Ltd. De toernooileiding behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen totdat het 

toernooi begint. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige handicapkaart.  

 

Wedstrijdsysteem 

Alle ingeschreven deelnemers spelen een eerste en een tweede ronde van 18 holes volgens het 

Stableford-systeem. Het startveld is opgedeeld in een totaal van 4 verschillende handicapklassen: 

Klasse 1 (HDCP 0 – 9.4) spelend op Golfbaan Rijk van Nijmegen en Burggolf Wijchen 

Klasse 2 (HDCP 9.5 - 18.4) spelend op Golfbaan Welderen en Golfbaan Rijk van Nijmegen 

Klasse 3 (HDCP 18.5 – 27.4) spelend op Burggolf Wijchen en Golfbaan Welderen 

Klasse 4 (HDCP 27.5 – 54.0) spelend op Golfbaan Rijk van Nijmegen en Burggolf Wijchen 

 

Wedstrijdregels 

De officiële golfregels (inclusief de amateurstatusregels) van de R&A, de ÖGV-specificaties en -

reglementen, evenals de wedstrijdaanbevelingen van de ÖGV en de baanregels van de respectieve 

golfclub zijn van toepassing. De toernooidirecteur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te 

brengen totdat het toernooi begint. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige 

handicapkaart. Alle spelers met een HCP 37 t/m 54 spelen in het toernooi met HCP 36.0. 

 

Scores 

De drie beste spelers in de handicapklassen per dames/heren ontvangen speciale prijzen, evenals de 

beste vrouwelijke en mannelijke speler bruto. In de teamcompetitie (3 spelers per bedrijf) zijn er 

prijzen voor de 1e t/m 3e plaats en voor het beste team bruto. 

Iedereen doet op eigen risico mee aan de European Company Sport Games 2022 in Gelderland. Elke 

deelnemer is verantwoordelijk voor het hebben van een passende ongevallenverzekering. 


