REGLEMENT MINI TOUR 2019
1. Toepasselijke reglementen
Het NGF-Wedstrijdreglement 2019 en het Tuchtreglement zijn van toepassing.
Laatstgenoemd reglement ligt ter inzage op het Federatiebureau en op de Home
Club. Het Reglement Mini Tour 2019 bevat een aantal bepalingen die specifiek
gelden voor de Mini Tour.
2. Deelname
Spelers kunnen deelnemen aan de Mini Tour 2019 als ze voldoen aan de volgende
criteria:
- Meisjes die geboren zijn in 2007 en later en een handicap hebben van
Clubhandicap 54 en lager.
- Jongens die geboren zijn in 2007 en later en een handicap hebben van
Clubhandicap 54 en lager.
Spelers kunnen zich per wedstrijd aanmelden. De beste handicappers worden
toegelaten. Het maximumaantal deelnemers is 36 (24 jongens en 12 meisjes).
Indien een wedstrijd uitvalt of wordt gestaakt, bijvoorbeeld door slecht weer, dan
zal deze wedstrijd niét worden overgespeeld.
Deelnemers moeten zich ten minste 30 minuten vóór hun starttijd melden bij de
wedstrijdtafel.
3. Inschrijving
Spelers dienen voor alle 3 de wedstrijden apart in te schrijven. De inschrijving van
elke wedstrijd opent zes weken voor de wedstrijd en sluit twee weken voor de
wedstrijd.
De dag na sluiting wordt de deelnemerslijst gepubliceerd op:
www.golf.nl/ngfwedstrijden.
Voor de exacte sluitingsdata zie www.golf.nl/ngfwedstrijden.
De kosten voor de jeugdtour zijn € 10,- per wedstrijd en deze dienen contant
betaald te worden aan de wedstrijdtafel bij de inschrijving van elke wedstrijd.
4. Wedstrijdvorm
De wedstrijden worden gespeeld over 18 holes en de wedstrijdvorm is bruto
Stableford tegen dubbel bogey. Dit betekent dat als een 5 gemaakt wordt op een
Par-3, dit 2 punten is, een 4 is 3 punten, een 3 is 4 punten etc. Meisjes en jongens
spelen in verschillende categorieën.
5. Dagprijzen
Per wedstrijd worden prijzen beschikbaar gesteld voor de bruto Stablefordscores: 3
voor de jongens en 3 voor de meisjes. Bij gelijke stand geldt de score van de
laatste 9, 6, 3, 1 hole(s) van de baan (holes 10-18). Indien dan nog geen beslissing
is verkregen, beslist het lot. De prijsuitreiking vindt na elke wedstrijd direct plaats.
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer alle deelnemers hierbij aanwezig zijn. De
prijzen worden alleen uitgereikt aan de winnaars die aanwezig zijn.

6. Finale/klassement
Er zal geen finale worden gespeeld. Er wordt wel een klassement bijgehouden. Bij
het bepalen van het eindklassement zullen de beste 2 scores van de 3
wedstrijden tellen. De top-6 bij zowel de meisjes als de jongens zullen worden
uitgenodigd voor een (golf-) weekend (9 en 10 november 2019) naar de
Efteling en Efteling Golfpark. Er zullen 2 NGF-coaches mee gaan als begeleider.
7.
Meelopen - toeschouwers in de baan
Tijdens door de NGF georganiseerde eendaagse jeugdwedstrijden waar minder dan
36 holes wordt gespeeld zijn toeschouwers in de baan niet toegestaan.
Toeschouwers zijn - tenzij door de wedstrijdleider anders wordt bepaald - van harte
welkom tijdens de wedstrijd op de volgende plaatsen:
- Achter
- Achter
- Achter
- Achter

-
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tee van hole 1
green van hole 9
tee van hole 10
green van hole 18

De NGF heeft deze maatregel op verzoek van jeugdcommissies, ouders en spelers
ingesteld. De gedachte hierachter is dat kinderen met elkaar sporten, met
toeschouwers langs de ‘zijlijn’.
8. Caddies
Caddies zijn niet toegestaan.
9. Onvoorzien
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Commissie Jeugd.

