Alicante Dutch Open 2020
Programma
vrijdag 20 maart 2020
13:00-14:00 uur : Voorspelen inclusief lunchpakket
zaterdag 21 maart 2020
10:30-11:00 uur : Scorekaart & lunchpakket in het clubhuis ophalen
11:30 uur
: Eerste starttijd voor 18 holes
zondag 22 maart 2020
10:00-10:30 uur : Scorekaart & lunchpakket in het clubhuis ophalen
11:00 uur
: Eerste starttijd voor 18 holes
18:00 uur
: Prijsuitreiking in het clubhuis
Golfbaan Bonalba Golf
www.golf.golfbonalba.com
Deelname
Nederlandstalige golfspelers met een geldige licentie (NGF/Vlaams/Spaans).
Wedstrijdvorm
Er wordt in twee handicapcategorieën gespeeld. Deelnemers t/m handicap 18.4 spelen Strokeplay bruto.
Vanaf handicap 18.5 wordt Stableford gespeeld. Spelers met handicap 37 t/m 54 spelen met handicap 36.
Naast prijzen voor het eindklassement (Strokeplay bruto & Stableford over 2 wedstrijden) zijn er ook
dagprijzen voor de beste scores per handicapcategorie (op basis van Stableford), longest drive
dames/heren & neary te winnen.
Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de “Rules of Golf” en de “Plaatselijke Regels” van de golfbaan. Heren spelen
vanaf de gele tees en dames vanaf de rode tees. De eindbeslissing van de wedstrijdorganisatie is te allen
tijde bepalend.
Buggy
Een buggy is toegestaan. Deze kan tot 1 maart 2020 uitsluitend via ons worden geboekt voor de speciale
prijs van € 12,50 per persoon. Na deze datum dien je zelf bij de golfbaan op basis van beschikbaarheid een
buggy te boeken voor de reguliere prijs van € 30,=.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 139,= per persoon. Inclusief voorspelen bedraagt het inschrijfgeld
€ 189,= per persoon.
Startlijst
De startlijst voor het voorspelen en de eerste speeldag wordt uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het
toernooi toegestuurd. De startlijst voor de tweede speeldag wordt na afloop van de eerste speeldag
bekend gemaakt.
Restitutie van het inschrijfgeld
Tot 1 februari 2020 wordt bij annulering onder inhouding van € 25,= administratiekosten het inschrijfgeld
gerestitueerd. Vanaf 1 februari 2020 verlenen wij om organisatorische redenen bij annulering geen
restitutie van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar.

