WINTER MATCHPLAY GC KAMPENHOUT 2019 - 2020

REGLEMENT
OMSCHRIJVING WEDSTRIJD:
Winter Matchplay is een spelformule in matchplay (Single en Foursome) waarbij een speler
(speelster) verscheidene keren het parcours van GC Kampenhout speelt gedurende het winter
seizoen. De formule matchplay is met berekening van 75% van de individuele handicap over
de 18 holes.
De Winter Eclectic in Kampenhout is een regelmatigheidscriterium over alle door het
Sportcomité georganiseerde Club matchplay type wedstijden gedurende de winterperiode : in
principe op zondagen tussen 3 november en 22 maart 2020. Deze Matchplay wedstrijden
zullen afgewisseld worden met Eclectic wedstijden tijdens de winter. De winter Eclectic
wedstrijden vallen niet onder deze wedstrijd formule. Er worden zowel Single Matchplay als
Foursome Matchplay wedstrijden georganiseerd tijdens de winter die beide meetellen voor de
Winter Matchplay rankschikking.
Interclub teams kunnen deze matchplay wedstrijden gebruiken als een oefenronde. Gelieve
de mogelijke opstelling van gewenste flights vooral door te geven aan het secretariaat.
DEELNEMINGVOORWAARDEN:
Alle leden van GC Kampenhout mogen aan dit criterium deelnemen. Deze wedstrijden staan
dan eveneens open voor de Rabbits. Inschrijvingen gebeuren via I-Golf en het secretariaat
stelt de flights op. Er zal getracht worden om in de individuele flights de handicap niveaus
ongeveer gelijk te houden en er zal eveneens getracht worden om Ladies bij Ladies in een
flight te zetten en Men bij Men. Uitzonderingen zijn mogelijk, afhankelijk van de
inschrijvingslijst.
Er mag ofwel 9 ofwel 18 holes gespeeld worden (via i-golf kies je vooraf op je 9 of 18 holes
wil spelen), met start van hole 1 of hole 10. Dus ook <=36 hcp spelers kunnen beslissen om
maar 9 holes te spelen per wedstrijd. Rabbits kunnen enkel meedoen met de 9 holes
wedstrijd.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de normale regels van Matchplay, inclusief de local
rules. Uiteraard gelden de tijdelijke regels, zoals ze op het groot info bord aan de gevel van
het secretariaat aangekondigd worden, zoals het dragen van de golftas, het plaatsen van de
bal op de fairways, de sluiting van bepaalde holes, enz.
SPELFORMULE :
Er zijn twee wedstrijd formules Single Matchplay en Foursome Matchplay. Bij de Rabbits
zullen zal enkel de Single Matchplay formule toegepast worden. Maar <=36hcp spelers die
maar 9 holes meedoen zullen wel in een Foursome formule spelen als er dat weekend
Foursomes georganiseerd worden.
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Om traag spel te vermijden, vragen om de hole te geven als je niet meer in staat bent om de
score van de tegenstander te verbeteren. Alle scorekaarten worden binnen gebracht in
secretariaat. Er is geen prijsuitreiking per wedstrijd.
De uitslagen van alle wedstrijden worden verwerkt in een algemeen klassement dat leidt tot
een eindrangschikking. De algemene rangschikking zal wekelijks of ten laatste 2 weken na de
wedstrijd medegedeeld worden via de website van Golfclub Kampenhout.
Er wordt gespeeld vanaf de winter tee-offs met aankomst op de zomergreens ; dus bij
wintergreens, gelden de resultaten niet voor de Winter Matchplay rangschikking.
Alle eventuele betwistingen worden beslecht door de Captian en/of Vice-Captian.
RANGSCHIKKING :
Voor de winter matchplay zal er een individuele rangschikking worden gemaakt gebaseerd
op een punten systeem. In totaal kunnen er individueel 5 punten behaald worden per
wedstrijd over 18 holes, verdeeld over:
- 1 punt voor deelname aan de wedstrijd. (regelmatigheidscriterium)
- 1 punt voor matchplay win op eerste negen holes (eerst 9 holes die gespeeld worden
in de wedstrijd. Is dus afhankelijk van waar gestart wordt)
- 1 punt voor matchplay win op laatste negen holes (tweede 9 holes dit gespeeld
worden.)
Opgelet: score van eerst negen holes tellen niet mee voor berekening laatste negen
holes.
- 2 punten voor win over totale wedstrijd.
Bij verlies krijg je geen punten en bij gelijk spel worden de punten gehalveerd.
Voorbeelden:
• Speler A speelt +3 na 9 holes en verliest laatste negen met -1. Dit betekend dat speler
A met +2 de 18 holes wint. Speler A krijgt dan (1p deelname + 1p eerste negen hole +
2p win 18 holes) 4 punten.
• Speler B speelt gelijk A/S na 9 holes en verliest de laatste negen met -3/2 dan verliest
speler B de 18 holes met -3/2 en krijgt zij/hij 1,5 punten (1p deelname en 0,5p eerste 9
holes).
Diegene die maar 9 holes meespelen kunnen maar 3 punten behalen. Voor een 9 holes
wedstrijd worden er enkel punten gegeven voor (1p) deelname en win van de wedstrijd (2p).
Indien tijdens de winter periode bepaalde holes niet open zijn tijdens de wedstrijd moeten de
speler voor deze holes een All Square A/S voor deze holes invullen.
Indien er een late afzegging is en er geen vervanging kan voorzien worden zodat een speler
alleen staat dan krijgt deze een Bye. Er zullen 4 punten aan deze speler toegekent worden.
Indien bij de Foursomes het met het aantal teams niet uitkomt dan kan er een flight als Single
Matchplay georganiseerd worden.
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Er zijn drie catergorieën:
Cat. 1 - Beste score per afdeling
- 1e junior
- 1e ladies
- 1e men
Cat. 2 - Beste score mixed
- 1e plaats
- 2e plaats
- 3e plaats
Cat. 3 - Beste Rabbit score:
- 1e plaats
Bij gelijke scores zal de rankschikking bepaald worden volgens (in volgorde):
- Aantal deelnames
- Ups over 18 holes (9 holes voor de Rabbits)
- Down over 18 holes (9 holes voor de Rabbits)
- Laagste handicap
Voor de prijzen zal er geen cumul toegestaan worden. De prijsuitreiking per categorie zal
plaatsvinden na de laatste winter Matchplay wedstrijd van het winterseizoen.
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