Matchplay Clubkampioenschap - Wedstrijdreglement 2017

Het clubkampioenschap matchplay wordt gespeeld over verschillende
rondes gespreid over het ganse seizoen.
Er wordt gespeeld in één reeks Dames en één reeks Heren (beiden HCP 0
tot 36). Dames spelen van de blauwe tees, Heren van de witte tees.
Er wordt gespeeld met verrekening van strokes, waarbij de speler met de
hoogste handicap het verschil ontvangt van de Playing Handicap van de
beide spelers, rekening houdend evenwel met volgende begrenzing:
- tot 10 strokes verschil: 100% van het verschil
- van 11 tot 16 strokes verschil: 95%
- 17 strokes verschil: 90%
- van 18 tot 25 strokes verschil: 85%
- van 26 tot 36 strokes verschil: 80%
(Zie eveneens tabel van toegekende strokes.)
Deze verrekening gebeurt op basis van de handicap op de dag van de
wedstrijd. De ontvangen strokes worden per hole toegewezen volgens de
stroke index.
Er wordt steeds gestart van hole 1. Indien na 18 holes de stand gelijk is
wordt er verder gespeeld op hole 1, 2, enz… tot er een winnaar is. Bij het
verderzetten van de partij op hole 1 hebben de spelers geen voorrang op
leden of greenfeespelers die eventueel op dat moment hun ronde
aanvangen. Zij verzoeken hoffelijk om te mogen voorgaan; bij weigering
wachten zij tot een volgende flight hen voorlaat. Er wordt ook op gedrukt
dat ten allen tijde de “time par” gerespecteerd dient te worden.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de R&A Golfregels. Alle
deelnemers worden verondersteld de specifieke matchplay regels te
kennen zoals deze voorkomen in de R&A Golfregels.
Inschrijven via in I-Golf tot uiterlijk 2 april. Tornooifee bedraagt 5 € en is
te betalen op het secretariaat voor het spelen van de eerste wedstrijd.
De opstelling van de competitietabellen gebeurt door het wedstrijdcomité,
met het systeem van reekshoofden op basis van de Exact HCP op
04/04/2017, zodanig dat de lagere handicappers elkaar zo laat mogelijk
ontmoeten. Bij een te groot aantal inschrijvingen in één reeks (meer dan
64) kan een tweede reeks gevormd worden op basis van de handicap.
De tornooitabellen worden op de website gepubliceerd vóór zondag
9 april. De spelers nemen contact op met elkaar en spreken onderling af
om hun wedstrijd te spelen, reserveren zelf hun tee time en informeren
het secretariaat.

Het aantal te spelen rondes is afhankelijk van het aantal deelnemers.
Iedere ronde wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.
Iedere ronde dient voor een bepaalde datum gespeeld te worden:
- eerste ronde voor 15 mei
- tweede ronde voor 15 juni
- derde ronde voor 15 juli
- vierde ronde voor 15 augustus
- vijfde ronde voor 15 september
- finale op of voor 15 oktober
Wedstrijden van de eerste ronde die een week voor de vervaldag niet
gespeeld zijn zullen door het wedstrijdcomité ingepland worden op
zondag 14 mei zonder keuze van tijd. Op deze dag wordt hiervoor een
beperkte tijdszone gereserveerd. Er wordt wel aanbevolen om zoveel
mogelijk wedstrijden voordien te spelen.
Ook voor de volgende rondes zullen wedstrijden die niet tijdig gespeeld
worden door het wedstrijdcomité ingepland worden.
De speler(s) die eventueel op deze dag(en) niet opda(a)g(en)t is(zijn)
dan uitgeschakeld.
Scorekaarten:
De uitslag wordt onmiddellijk na het beëindigen van de partij op een door
beide partijen ondertekende scorekaart binnengebracht op het
secretariaat. De kaart vermeldt datum, naam van beide spelers, hun
Exact en Playing Handicap en het aantal strokes toegekend aan de speler
met de hoogste handicap. Eén van beide spelers wordt in overleg
aangeduid als marker. Mogelijke betwistingen worden op de kaart vermeld
of eventueel mondeling gemeld op het secretariaat. Indien het
secretariaat gesloten is wordt de kaart met eventuele commentaren in de
brievenbus gedeponeerd. Ten einde een minimum aan uniformiteit te
bekomen in het noteren van de scores en latere discussies te vermijden
wordt gevraagd de scorekaarten duidelijk op te stellen volgens de
volgende procedure. Op de eerste lijn wordt de speler met de hoogste
handicap vermeld met aanduiding van het aantal strokes dat hij ontvangt
per hole. Op de tweede lijn staat de speler met de laagste handicap. Per
hole wordt aangeduid wie de hole wint met een + teken, of verliest met
een O. Wanneer de hole “gesquared” wordt , wordt dit aangeduid met een
O naast beide spelers. Na iedere hole wordt de cumulatieve score door de
marker duidelijk aangekondigd aan zijn tegenspeler en genoteerd op de
scorekaart op de derde lijn als volgt :1,2,… U(p) of 1,2,… D(own) of nog
AS (“all square”). Deze cumulatieve score wordt genoteerd vanuit het
standpunt van de marker.

Bij het spelen van de play off na een gelijke stand op hole 18 worden op
hole 1, 2 en volgende eveneens dezelfde strokes toegewezen als bij de
oorspronkelijke ronde.
Na het beëindigen van de partij wordt onder “Remarks” duidelijk vermeld
wie de partij heeft gewonnen en de eindscore (bvb. Hans wint met 3 up, 2
te gaan; of Hans wint op hole 19).
Toegekende strokes bij spelers met verschillende HCP
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