INFORMATIE HEUVELRUG JEUGD OPEN 2019
Naam wedstrijd

Heuvelrug Jeugd Open

Spelvorm
Datum

Strokeplay, 36 holes, 18 holes per dag
Zaterdag 21 en zondag 22 September 2019
Zaterdag 21 September op GC De Hoge Kleij Zondag 22
September op UGC de Pan
Totaal 72, incl. 6 wildcards voor de organisatie. Plaatsing
geschiedt op basis van exact handicap.
Voor zowel meisjes als jongens geldt een maximale exact
handicap voor inschrijving van 15.0.
Geboren op of na 1-1-1998
1e ronde zaterdag 21 September vanaf 11:00 van zowel tee 1 als
tee 10 2e ronde zondag 22 September vanaf 9:00 van zowel tee 1
als tee 10
Er zal op beide dagen door de meisjes van de blauwe tees en de
jongens van de witte tees gespeeld worden
€ 50,- contant bij aanmelding op wedstrijddag, inclusief BBQ op
zaterdag en lunchpakket op zondag
Zaterdag 7 september, 23:59 uur
Dinsdag 10 September 2019 op www.heuvelrugjeugdopen.nl
Tevens zullen de deelnemers een mail ontvangen. Bij een
overinschrijving zal plaatsing geschieden op basis van exact
handicap bij inschrijving
Woensdag 18 September 2019 www.heuvelrugjeugdopen.nl en
de deelnemers ontvangen een mail.
Dinsdag 17 September 2019, 12:00 uur, daarna op tel.nummer
06-21411480 (Madeleine Sprik)
Madeleine Sprik (06-21411480) Florence Bouwman (0638917103)
Caddies zijn niet toegestaan
Toegestaan, maar op gepaste afstand en geen contact met de
spelers
Toegestaan, volgens de geldende regel zoals bij NGF- wedstrijden
Ja

Baan
Aantal deelnemers
Maximale hcp. man/vrouw
Leeftijd
Starttijden
Tees
Inschrijfgeld
Sluiting inschrijving
Publicatie deelnemerslijst (Wanneer u op
de aanmeldingslijst staat, is dit geen
garantie dat u ook speelt)
Publicatie startlijst
Afmelden alleen mogelijk via
info@heuvelrugjeugdopen.nl tot:
Contactgegevens wedstrijdorganisatie
Caddies
Toeschouwers in de baan
Afstandsmeters
Pinposities
Ballenautomaat
Hard spikes / soft spikes
Diner op zaterdag 21 September
Lunch op zondag 22 September
Prijsuitreiking, verwachte tijdstip

Oefenballen zijn op beide dagen gratis
Geen beperking
Na afloop van de eerste ronde op GC De Hoge Kleij is er een BBQ
voor de wedstrijdspelers
Tijdens de ronde op UGC De Pan zal er een lunchpakket voor de
spelers zijn
Ja, op zondag 22 September direct na afloop van de wedstrijd op
De Pan.

