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WELKOM BIJ DE HOLE 19 / INTERNATIONAL PAIRS - DIGITAL CHALLENGE

TIJDSCHEMA:
The Hole 19/ International Pairs – DIGITAL CHALLENGE kwalificatie evenementen vinden plaats van 1 Juli 2020 kwalificatiewedstrijden moeten worden afgerond op 31 Augustus 2021.
De finales worden gehouden in het Penina Hotel and Golf Resorts in de Algarve, Portugal in oktober/ november 2021,
definitieve data worden nog bevestigd.
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INLEIDING:
De International Parenwedstrijd wereldwijd werd in 1999 in Engeland opgericht en begon als een regionale interclubparenwedstrijd in de regio Hampshire om het millennium te vieren.
Dat was 21 jaar geleden en het toernooi is uitgegroeid tot een internationaal evenement van enige betekenis. Het succes
van de competitie als concept was de eenvoud en het feit dat de deelnemende landen in staat waren om kwalificerende
evenementen te houden waardoor het proces om paren van gewone clubgolfers te identificeren om hun land elk jaar te
vertegenwoordigen bij de finale van de competitie.
De coördinatoren en organisatoren - behouden in overleg met de sponsors, het recht om regels, voorschriften en
voorwaarden te wijzigen, aan te passen of toe te voegen die zij nodig achten om een succesvol verloop van het toernooi te
garanderen.
De toernooicommissie zal bestaan uit leden van Hole 19 en International Pairs, wiens beslissing definitief zal zijn en hier zal
geen correspondentie over worden gevoerd.

Door deel te nemen aan Hole 19/ International Pairs – DIGITAL CHALLENGE evenement bevestigen spelers dat ze zich zullen
houden aan de regels zoals uiteengezet in de TOERNOOIREGELS, REGLEMENTEN EN VOORWAARDEN. We vertrouwen erop dat u
veel plezier zult hebben en zult genieten van de Hole 19/ International Pairs - DIGITAL CHALLENGE.
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de Tournooi Coördinatoren - International Pairs. Support via e-mail
op support@internationalpairsgolf.com of bezoek onze website www.internationalpairsgolf.com
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DOELSTELLING:
Om meer kansen te creëren voor geregistreerde spelers
met een golfhandicap om deel te nemen aan het toernooi
in geselecteerde landen. Spelers meer kansen geven en
mogelijk hun weg naar de Hole 19/ International Pairs DIGITAL WORLD FINAL.
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INFORMATIE:
Het doel is om het imago en de reputatie van het toernooi te behouden als
een "toernooi van integriteit”.
Het toernooi is een competitieve, kosteneffectieve Better Ball competitie.
Elke aangesloten/ geregistreerde/ speler met een golfhandicap mag
meedoen (moet een goede reputatie hebben op Hole 19).
Met Hole 19/ International Pairs - DIGITAL CHALLENGE kunnen alle
geregistreerde golfers met een officiële golfhandicap strijden op het
recht om hun land te vertegenwoordigen in een internationaal evenement.
Spelers onder de achttien jaar kunnen niet deelnemen.
Een paar kan bestaan uit 2 heren, 2 dames of gemengd (dames en heren).
In seizoen 1 (2021) zal Hole 19/ International Pairs - DIGITAL CHALLENGE het
concept in geselecteerde landen lanceren.
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EENVOUDIG PROCES IS:
A.

De competitie is een betterball (best ball) stableford formaat.

B.

Een team moet minimaal 8 telronden voltooien (een team kan zoveel rondes spelen als ze willen
binnen de toegewezen tijdsbestek met een minimum van 8 telronden) om zich te kwalificeren
voor een plaats in de finale.

C.

De beste 5 ronden (Highest Better Ball Stableford Scores) worden gebruikt voor het klassement.

D.

Een team kan zoveel rondes spelen als ze willen binnen het toegewezen tijdsbestek, met een
minimum van 8 telronden.

E.

Aparte ranglijsten zullen worden uitgevoerd voor elk geselecteerd land om deel te nemen.

F.

In de digitale divisie selecteert een speler zijn/ haar partner om zich te kwalificeren en zich te
registreren als een "paar".

G.

Spelers moeten op het inschrijfformulier aangeven wie hun speelpartner zal zijn.

H.

Geïnteresseerde partijen die nog geen geregistreerde gebruikers van Hole 19 zijn, kunnen zich op
elk moment registreren.

I.

Beide spelers moeten geregistreerde gebruikers zijn van Hole 19.

J.

De spelers moeten samen spelen op een internationaal beoordeelde golfbaan.

K.

De Stableford-scores van beide spelers moeten verifieerbaar zijn.

L.

Er wordt gescoord op de aanvraag van de promotor als single Stableford.

M. De Better Ball (best ball) Stableford-score wordt berekend door de Event Coördinatoren.
N. Hole 19 zorgt er via hun ingebouwde algoritmen voor dat het spel en de scores worden
geverifieerd. Als er verschillen worden gevonden, worden spelers gediskwalificeerd en wordt
geen verdere correspondentie over gevoerd.
O.

De score wordt vervolgens op de website www.internationalpiarsgolf.com geplaatst.

P.

In het geval van een gelijke stand (op het scorebord - dus het totaal van 5 beste rondes), op basis
van betere balstabilisatiepunten, zal uw 6e beste ronde de winnaars bepalen, indien nog steeds
gelijk, zal de 7e beste ronde de winnaars bepalen en of nog steeds gelijk, zal de 8e beste ronde
de winnaars bepalen.
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EENVOUDIG PROCES IS:
Q. Als teams nog steeds gelijk staan na hierboven, zal het tellen, gebaseerd op betterball stablefordpunten, holes 10 tot 18 zijn, dan holes 13 tot 18, dan hole 16 tot 18 en ten slotte hole 18 (zoals
aanbevolen door R&A). Dit gebeurt in de beste ronde van het klassement.
R. Als het nog steeds gelijk is, wordt het proces zoals in punt q hierboven gevolgd voor de 2e beste
ronde, als het nog steeds de 3e beste ronde is, als het nog steeds de 4e beste ronde is, als het nog
steeds de 5e beste ronde is, als het nog steeds de 6e beste ronde is, als het nog steeds de 7e beste
ronde is en als het nog steeds de 8e beste ronde is.
S. Mocht een winnaar na dit proces nog steeds niet worden gevonden, dan worden de winnaars
bepaald door een loterij.
T. De kosten bedragen 5 Euro / UK – 5 GBP per speler per ronde (10 Euro / UK – 10 GBP per paar per
ronde).
U. Spelers moeten zich registreren en betalen voor een kwalificatieronde via
het registratieformulier van de promotors (Hole 19) 48 uur voordat ze moeten spelen.
V. International Pairs stuurt het geregistreerde paar vervolgens een unieke wedstrijdlink. Dit is een
unieke link voor elke kwalificatieronde die de speler registreert om te spelen.
W. De gespeelde rondes worden binnen 48 uur na voltooiing van elke kwalificatieronde (exclusief
weekends) bijgewerkt in het klassement op www.internationalpairsgolf.com.
X. Het seizoen loopt van 1 juli 2020 - 31 augustus 2021.
Y. Scores zijn alleen geldig NADAT de spelers zich hebben geregistreerd en de kosten hebben betaald.
Z. Als een paar of speler niet in staat is om te spelen op de dag die is ingesteld via de Hole 19-app,
moeten ze de toernooi-coördinatoren informeren door een e-mail te sturen
naar support@internationalpairsgolf.com.
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EENVOUDIG PROCES IS:
AA. Een speler kan besluiten om zichzelf meer kansen te geven door zich in meer dan 1 paar
te registreren en in de competitie te spelen. Er moet rekening mee worden gehouden dat een speler
zich slechts met één partner mag kwalificeren voor de wereldfinales en dat elke combinatie
afzonderlijke scores moet indienen, dus:

‣ Speler X speelt als een paar met Partner A - kosten is 5 Euro / UK - 5 GBP per speler per ronde (10
Euro / UK - 10 GBP per paar per ronde).
‣ Speler X besluit om ook in te voeren als een paar met partner B - kosten is 5 Euro / UK - 5 GBP per
speler per ronde (10 Euro / UK - 10 GBP per paar per ronde).
‣ Speler X besluit naast de spelers A & B hierboven om ook als koppel met partner C in te gaan –
kosten zijn 5 Euro / UK – 5 GBP per speler per ronde (10 Euro / UK – 10 GBP per paar per ronde).
BB. De algehele winnaars van de digitale divisie in hun land worden uitgenodigd om te spelen in de
wereldfinale (alle betaalde kosten - vluchten, accommodatie, golf, maaltijden, evenementen,
toernooishirt en alle geschenken die de andere wereldfinalist ontvangt).
CC. Er is geen restitutie mogelijk zodra een speler geregistreerd is, om welke reden dan ook.
DD. De winnaars worden gekroond tot Hole 19/ International Pairs - DIGITAL World Champions!
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SPELER INFORMATIE:
A. International Pairs is een van de grootste golftoernooien voor amateurclub golfers ter wereld.
B. De finale wordt gehouden in de trant van een professioneel toernooi, zonder count-outs die de
winnaars bepalen en eventuele "gelijkspel", indien mogelijk, worden afgehandeld door
middel van een play-off.
C. Honderdduizenden golfers hebben in kwalificatie-evenementen over de hele wereld
meegespeeld.
D. Het toernooi is een toernooi dat 'competitief golfen op een leuke manier' mogelijk maakt.
E. Het proces stelt honderden golfers in staat om hun land te vertegenwoordigen om te strijden
voor de wereldkampioenen!
F.

Elke speler die zich heeft gekwalificeerd en heeft gespeeld in de finales, mag zich gedurende
TWEE JAAR niet opnieuw kwalificeren voor de finale.

G. Het recht op toegang tot het toernooi kan worden voorbehouden.
H. Alle deelnemers aan de finale moeten een gedragscode ondertekenen.
I.

De toernooiklassementen worden weergegeven op de website www.internationalpairsgolf.com.
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HANDICAP & OPMERKINGEN:
A. Alle spelers moeten een goede reputatie hebben bij het bestuursorgaan voor
handicaps van hun land.
B. Alle spelers moeten een actuele officiële golfhandicap hebben.
C. Spelers moeten hun golfhandicap gebruiken volgens het handicapsysteem dat in
werking is in hun land.
D. Tijdens de laatste fasen van het toernooi (finale); golfers ontvangen een 3⁄4 toelage
van hun handicap, die voldoet aan de International Handicapping Rules of the
Tournament.
E. In de finale is er een maximale handicap van 36 voor vrouwen en 32 voor
mannen. (Dit betekent een toelage bij de finales van respectievelijk maximaal
27 en 24 ontvangen.) Iedereen kan meedoen met dien verstande dat er
maximale handicaps zijn waarmee hij in de finale kan spelen.
F. Het golfhandicap waarmee alle spelers zich kwalificeren voor de eindfasen, wordt
op de dag van kwalificatie/ telronde "naar boven" - maar niet naar beneden bevroren. Met andere woorden, als de golfhandicap van een speler is gestegen
tussen een kwalificatie-/ telronde en de finale, mag die speler alleen in de
finale strijden met dezelfde golfhandicap die wordt gebruikt in de respectieve
kwalificatie-/ telronde; of een lagere.
G. Als de golfhandicap van een speler op enig moment tussen een kwalificatie-/
telronde en een finalegebeurtenis is afgenomen en vervolgens weer is
verhoogd, speelt die speler de laagste handicap die is behaald.
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HANDICAP & OPMERKINGEN:
H. Tijdens de finale moet een speler altijd de lagere handicap spelen volgens de
bovenstaande voorwaarden.
I. Als een speler een fout maakt met het indienen van een score voor handicaps of
als hij geen score van een ronde voorlegt tijdens een fase van de competitie
waarin die speler betrokken is, dan moeten die speler en zijn partner zich
terugtrekken uit verdere deelname aan de gebeurtenis - zelfs als een dergelijke
indiening of weglating een vergissing was.
J. Net als bij het bovenstaande punt en net als bij professionele golfers, moeten een
speler en zijn partner zich terugtrekken uit verdere deelname aan het evenement
als een deelnemer tijdens een fase van het evenement voor een onjuiste score
tekent.

OPMERKINGEN:
K. Alle spelers moeten een officiële handicap hebben en de toernooidirecteur
behoudt zich het recht voor om een handicap en lidmaatschapsvalidatie aan te
vragen bij het officiële bestuursorgaan van de speler voor de wereldfinale.
L. In het geval dat een paar dat gekwalificeerd is om welke reden dan ook niet in de
finale kan spelen, zal dat paar worden vervangen door het volgende paar, bepaald
door het tellen van onze procedure hierboven, in het klassement
M. Het recht op toegang tot het toernooi kan worden voorbehouden.
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DEFINITIEVE WERELD:
Spelers die in aanmerking komen voor Hole 19/ International Pairs - DIGITAL CHALLENGE World Final
ontvangen:
‣ Retourvluchten vanaf hun dichtstbijzijnde internationale luchthaven naar Lissabon, Portugal.
‣ Luxe bussen brengen spelers van de luchthaven van Lissabon naar Penina Hotel and Golf Resort bij aankomst en terug naar
de luchthaven van Lissabon na afloop van het evenement. (onder voorbehoud van aankomst en vertrek van de speler op de
gespecificeerde data volgens de toernooidata).
‣ 4 overnachtingen in een tweepersoonskamer met 1 of 2 bedden - delen.
‣ Ontbijtbuffet voor 4 dagen.
‣ 3 rondes golf. (1x oefenronde + 2 rondes wedstrijdgolf.)
‣ 100 ballen per dag voor de driving range.
‣ 3x golf snackpakketten (inclusief een broodje, gebak/ zoutstuk, fruitsap en mineraalwater.)
‣ 3x lunch (menukeuze van de chef in het clubhuis. Exclusief drankjes.)
‣ 1x Aankomst vingercocktails en drankjes.
‣ 1x welkomstdiner (selectie huiswijn, water en koffie/ thee.)
‣ 1x dinerbuffet inclusief drankjes. (Huiswijn selectie, water en koffie/ thee.)
‣ 1x galadiner inclusief drankjes. (Huiswijn selectie, water en koffie/ thee.)
Spelers zijn verantwoordelijk voor hun eigen reisverzekering en voor vereiste reisdocumenten zoals paspoorten en visa. Als een speler vanwege ongepaste
documenten niet kan reizen, moet dat paar zich terugtrekken en vervangen worden.
Voor meer informatie contact met ons op of inloggen op onze website www.internationalpairsgolf.com en/of the Hole 19 App.
International Pairs en Hole19 aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten en omissies met betrekking tot dit document. T's en C's zijn van toepassing. Dit
document is vertaald uit het Engels. Voor meer informatie over deze vertaling, mocht dit nodig zijn, raadpleeg dan het originele Engelse document op onze
website www.internationalpairsgolf.com.

