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           TERNESSE GCC 
REGLEMENT WINTERCUP 2022-2023 

 
 
 
Het Wedstrijdreglement van Ternesse GCC is van toepassing tijdens het spelen van de Wintercup met volgende 
aanvullingen: 
 
1. Periode.  

De Wintercup wedstrijden worden gespeeld op elke zondag en feestdag vanaf 1 november 2022 en wordt 
afgesloten op zondag 26 maart 2023. 
 

2. Wedstrijdvoorwaarden. 
a) 18 holes wedstrijd 

Wedstrijdcategorieën:   
• Dames Cat 1 tot 20,4 en Cat 2 20,5-36, Dames Rood 
• Heren Cat 1 tot 18,4 en Cat 2 18,5-36, Heren Geel 

Wedstrijdfee: 5 euro;   juniors: 2,5 euro. 
Spelformule: Single Stableford 

 
Er dient steeds uitgeputt te worden, ook op wintergreens, tenzij u niet meer kan scoren. 
‘Preferred lies’ (Plaatsen) op elk kortgemaaid gedeelte door de baan . 
 

3. Inschrijven en starttijden. 
Er wordt ingeschreven in groepen van 3 of 4 op starttijd naar keuze. Onvolledige groepen worden mogelijk 
aangevuld of bijeengezet. 
 

4. “Buiten wedstrijd” spelen. 
Tijdens de Wintercup is buiten wedstrijd spelen niet mogelijk.  
 

5. Handicap.  
De wintercup wordt gespeeld met de WHS handicap. Wedstrijden op de verkorte baan en in winterse 
omstandigheden zullen non-qualifying zijn. 
 

6. Prijzen en Winnaar Wintercup.  
• Elke wedstrijd is er een prijs (waardebon) voor de 1e, 2e en/of 3e netto score per categorie in functie van 

het aantal spelers. 
• Na het afsluiten van de Wintercup wordt er een rangschikking gemaakt op basis van de beste Stableford 

scores per speler en is er een prijs voorzien voor de winnaar in elke categorie, nl. een waardebon van 80 
euro bij Ternesse Golfshop. 
Het aantal beste scores wordt volgens volgende formule bepaald : 50% van de ingerichte wedstrijden met 
afronding naar beneden.  

• Aangezien een speler tijdens de Wintercup van hcp categorie kan veranderen, wordt de speler in de 
rangschikking ingedeeld in de categorie waar hij de meeste geselecteerde scores behaald heeft. Bij gelijk 
aantal geselecteerde scores wordt hij ingedeeld in de categorie waar hij het laatst gespeeld heeft. 

• Bij gelijke stand volgt de eindrangschikking van de Wintercup het algoritme van i-Golf. 
 

7. Onvoorziene gevallen. 
De Captain en/of Sportcommissie beslist over zaken die dit wedstrijdreglement niet voorziet.  
 
 


