(Interne) senioren competities
Bij de senioren (dames vanaf 50+ en heren vanaf 55+), ook wel de donderdag senioren groep genoemd,
kennen we twee soorten kampioenschappen nl. :
•
•

Individuele ‘Senioren Stableford Competitie’, voorheen de Chris Neecke Trofee genoemd
Individuele ‘Senioren Matchplay Competitie’, voorheen de Harry Recko Trofee genoemd

Voor beide kampioenschappen wordt alleen in het zomerseizoen gespeeld, en zijn er wedstrijden
aangewezen die specifiek voor het klassement van deze kampioenschappen meetellen. Beide beginnen in
april (na de openingswedstrijd) en eindigen in september (voor de sluitingswedstrijd).
Winnaars van deze kampioenschappen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Flevo Masters van
de vereniging. Deze wedstrijd vindt plaats in oktober.
Dit document beoogt de regels van beide van deze kampioenschappen te beschrijven. Mochten er vragen
en/of problemen zijn m.b.t. de regels en hoe deze toegepast worden en dit document geeft daar geen
eenduidig antwoord op, dan beslist de Senioren Commissie dan wel de Handicap- & Regelcommissie,
indien het om het toepassen van de golfregels gaat.

Senioren Stableford Competitie
Alle senioren, die regelmatig aan de donderdag senioren wedstrijden mee doen, doen ook automatisch
mee aan deze kampioenschappen zodra zij zich voor één van deze wedstrijden inschrijven. Gedurende het
seizoen worden er zowel “Qualifying” als “Non-Qualifying” Stableford wedstrijden gespeeld.
Voor een speler die in aanmerking wil komen voor dit kampioenschap is het noodzakelijk dat hij/zij
minimaal 10 maal aan deze wedstrijden deelneemt. De wedstrijden die meetellen voor dit kampioenschap
worden bijgehouden en kenbaar gemaakt d.m.v. het E-Golf4U systeem en de website van de vereniging. In
principe zijn dit alle Stableford wedstrijden die gespeeld worden in de periode tussen de Senioren Opening
wedstrijd en de Senioren Sluiting wedstrijd (meestal van april tot oktober). Dit zijn ca. 20 wedstrijden.
In het E-Golf4U systeem wordt een Competitie opgezet van deze wedstrijden. De spelers registeren de
uitslag van de wedstrijden door hun kaart in te voeren in het E-Golf4U systeem. Als de uitslag verwerkt
wordt, houdt het systeem automatisch het klassement van deze competitie bij. Van deze uitslagen worden
alleen de beste tien scores van een speler geteld. De punten die geteld worden is de som van de Stableford
punten gescoord in deze wedstrijden.
Het klassement wordt na iedere Senioren Stableford wedstrijd bijgewerkt en gepubliceerd op de Website
van de vereniging.
Na de laatste Stableford wedstrijd voor de afsluiting wedstrijd (eind september begin oktober) is de
winnaar (dus kampioen) bekend. Dit is hij/zij die de meeste punten heeft gescoord in het klassement. De
Senioren Commissie geeft dit door aan de wedstrijdleiding van de Flevo Masters, waarop de winnaar een
uitnodiging krijgt om daar aan deel te nemen.

Senioren Matchplay Competitie
Deze kampioenschappen worden in twee fases gespeeld.
• De eerste fase bestaat uit een reeks kwalificatiewedstrijden
• De tweede fase bestaat uit een matchplay fase, welke gespeeld wordt tussen de beste acht spelers
uit de eerste fase. Zij spelen matchplay volgens een knock-out systeem.
De kwalificatiewedstrijden worden in het E-Golf4U systeem in een competitie vastgelegd.

