Wildcardreglement 2019
30e Rotterdams Golf Open
ALGEMEEN
1. Het Rotterdams Golf Open ('RGO') wordt georganiseerd door de Golfweekcommissie van Golfclub Kralingen
('GCK').
2. Dit wildcardreglement is van toepassing op het RGO 2019.
3. Dit reglement is op de website van de RGO (www.rotterdamsgolfopen.nl) gepubliceerd. Het is de eigen
verantwoordelijkheid van de deelnemers om hiervan kennis te nemen.
WILDCARDS
4. Naast de 35 direct geplaatste spelers voor het RGO beschikt de Golfweekcommissie over vier wildcards (drie
heren en een dame). Deze wildcards zullen in aanloop naar het toernooi aan spelers worden toegewezen. Een
wildcard geeft recht op directe plaatsing voor het hoofdtoernooi op zaterdagmiddag.
5. De wildcards worden als volgt toegewezen:
• Wildcard I Heren:
Winnaar Best Bruto Medals mei en juni van GCK. De wildcard wordt toegewezen aan de speler met de laagste
score van de twee Medals. Maximale bruto-score voor het ontvangen van deze wildcard is 74. Als de winnaar
zich direct plaatst voor het Hoofdtoernooi wordt de wildcard toegewezen aan nummer 2 van de Medal (enz.).
Bij gelijke score geldt de score over de laatste 18, 9, 6, 3, 1 hole(s). Is ook die score gelijk, dan beslist het
lot. Indien geen van de spelers aan deze eisen voldoen, wordt deze wildcard naar keuze van de
Golfweekcommissie ingevuld.
• Wildcard II Heren:
Laagste ingeschreven handicapper van GCK, niet automatisch geplaatst voor het Hoofdtoernooi, op het
moment van sluiting van de inschrijvingen op woensdag 19 juni 2019. Uitsluitend handicapwijzigingen tijdens
qualifying wedstrijden worden hierin meegenomen.
• Wildcard III Heren:
Deze wildcard wordt ingevuld naar keuze van de Golfweekcommissie.
• Wildcard Dames:
Winnaar Best Bruto Medals mei en juni van GCK. De wildcard wordt toegewezen aan de speelster met de
laagste score van de drie Medals. Maximale bruto-score voor het ontvangen van deze wildcard is 78. Als de
winnaar zich direct plaatst voor het Hoofdtoernooi wordt de wildcard toegewezen aan nummer 2 van de Medal
(enz.). Indien geen van de speelsters aan deze eisen voldoen, wordt deze wildcard naar keuze van de
Golfweekcommissie ingevuld.
6. Naast de vier wildcards voor spelers van GCK, beschikt de Golfweekcommissie over drie wildcards voor
spelers buiten GCK. De drie wildcards worden ingevuld naar keuze van de Golfweekcommissie.
7. De beslissing over de toewijzing van wildcards voor het RGO 2019 door de Golfweekcommissie is bindend.

