WEDSTRIJDREGLEMENT matchplaycompetitie 2018 sponsored by
Horeca Totaal
De Matchplay competitie met handicapverrekening wordt gespeeld volgens de regels
van de R&A Rules Limited en de door de Sportcommissie opgestelde wedstrijdcondities,
plaatselijke en tijdelijke regels. Er wordt enkel gespeeld in qualifying conditions. De
maximaal toegelaten handicap voor deelname is 35,9.
1. Deelnamefee
De deelnamefee bedraagt eenmalig €60, voor de all-in leden €10.
2. Competitietabel
Het samenstellen van de competitietabel gebeurt door middel van de handicaplijst van
de ingeschreven deelnemers. De laagste handicap komt in poule 1 op plaats 1 terecht, de
tweede laagste handicap in poule 2 op plaats 1, tot alle eerste plaatsen in elke poule zijn
ingevuld. Vervolgens worden volgens dezelfde systematiek alle tweede plaatsen in elke
poule ingevuld, en zo verder tot de poules samengesteld zijn.
Familie en koppels kunnen niet in dezelfde poule terecht komen. Indien dit zo uitkomt,
wordt de betrokken persoon in de volgende poule ingedeeld en komt de volgende
persoon (die geen familie of koppel is) in de oorspronkelijke poule terecht.
3. Spelfases
Er wordt gespeeld in 2 fases :
Eerste fase in poules van 4 waar iedereen 1x tegen elkaar speelt. Elke speler in de tabel
heeft de verantwoordelijkheid af te spreken met de spelers onder haar/hem (maw:
speler 1 spreekt af met 2, 3 en 4; speler 2 met 3 en 4 en speler 3 met 4) en de teetime
vast te leggen tussen 16 en 22 april 2018 en bij het secretariaat. De wedstrijden moeten
vastgelegd en gespeeld worden binnen de bepaalde periode. De uitslag moet gemeld
worden op het secretariaat.
Dit is het schema voor 2018:







Inschrijvingsperiode: 1 maart 2018 tem 15 april 2018
Poulefase: 16 april tem 30 juni 2018 (datum vaststellen handicap: 15/4/2018)
1/8e finales: de maand juli 2018 (datum vaststellen handicap: 30/6/2018)
1/4e finales:de maand augustus 2018 (datum vaststellen handicap: 31/7/2018)
1/2e finales: de maand september 2018 (datum vaststellen handicap: 31/8/2018)
finale: de maand oktober 2018 (datum vaststellen handicap: 30/9/2018)

De winnaar van elke poule gaat door naar de fase van de rechtstreekse uitschakeling.
Afhankelijk van hoeveel inschrijvingen en dus poules er zijn, kunnen een aantal beste
tweedes ook nog doorgaan naar de volgende ronde, waar er nog 16 spelers moeten
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overblijven. Vanaf dan wordt met rechtstreekse uitschakeling gespeeld van achtste finale
naar kwartfinale, naar halve finale en naar de finale tot de winnaar bekend is. De tabel
na de poules wordt bepaald door middel van lottrekking die zal plaatsvinden op zondag 1
juli 2018, na de prijsuitreiking van de wedstrijd Children’s Hope (ong. 19u00) in het
Clubhuis.
Alle 1/8e finalisten worden bij lottrekking ingedeeld in de tabel van boven naar onder en
van links naar rechts.
4. Rangschikking poulefase
De rangschikking in de poulefase zal als volgt zijn:





Eerst tellen het meest overwinningen
Dan telt de onderlinge confrontatie
Dan telt het aantal ups.
Dan telt de laagste handicap.

De eventuele tweedes worden volgens hetzelfde systeem als hierboven bepaald. Bij
discussie beslist de scheidsrechter (Chris Dubron).
5. Forfait
Indien een speler forfait geeft voor aanvang van de match, wint de andere speler met 3
up. Indien een speler forfait geeft tijdens een match, dan wint de andere speler met 3 up
of meer indien de stand op het moment van de forfait groter was dan 3 up in het
voordeel van die laatste. De stand op dat moment wordt dan de eindstand.
6. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking heeft plaats op de nieuwjaarsreceptie in het begin van 2018.
7. Uitzonderlijke gevallen





komt er geen uitslag voor de afsluitdatum, dan wordt er bekeken door de
sportcommissie wie van beide spelers nalatig was in het overeenkomen van de
speeldag en uur en wordt de speler die het minst of niet nalatig was uitgeroepen
tot winnaar. Indien de sportcommissie oordeelt dat beide spelers nalatig waren,
wordt de winnaar bepaald door lottrekking. (We adviseren aldus om gestuurde
mails of sms’en om uw tegenstander uit te nodigen zeker bij te houden, want
deze kunnen als bewijsmateriaal gevraagd worden door de sportcommissie)
bij het niet kunnen uitspelen van de match (weersomstandigheden, duisternis,…)
moet er een nieuwe datum afgesproken worden om de resterende holes te
spelen.
als er na 18 holes gelijke stand is, wordt er doorgespeeld volgens het principe van
sudden death, terug startend op hole 1, zonder strokes.

Pagina 2 van 3

Versie 2016.01 dd. 29/04/2016

Wellington Golf NV – Nieuwpoortsesteenweg 114 – 8400 Oostende 059/32.08.34
www.wellingtongolf.be info@wellingtongolf.be





bij afwezigheid van een van de partijen aan hole 1 exact 10 minuten voor de
teetime, verliest deze speler/speelster de match.
bij terugtrekking van een deelnemer gaat de tegenpartij door.
de Sportcommissie beslist over zaken die dit reglement niet voorziet.

8. Gebruikte afslagplaatsen en te spelen terrein
Gele tees voor heren, rode tees voor dames. Er wordt 2 keer terrein A van Wellington
golf Oostende gespeeld (2 keer hole 7, niet hole 16).
9. Handicapverrekening
8.1 Bij wedstrijden tussen 2 heren en 2 dames
De speler/speelster met de hoogste exact handicap krijgt strokes op basis van 75% van
het verschil met de laagste exact handicap. De uitslag van de berekening van het verschil
wordt vanaf 0,5 naar boven afgerond. De strokes worden toegekend volgens de stroke
index, dus beginnend op de hole met stroke index 1.
8.2 Bij wedstrijden tussen een dame en een heer:




Als de dame een lagere exact handicap heeft dan de heer: de heer krijgt strokes
op basis van 60% van het verschil met de exact handicap van de dame. De uitslag
van de berekening van het verschil wordt vanaf 0,5 naar boven afgerond. De
strokes worden toegekend volgens de stroke index, dus beginnend op de hole
met stroke index 1.
Als de dame een hogere exact handicap heeft dan de heer: de dame krijgt strokes
op basis van 90% van het verschil met de exact handicap van de dame. De uitslag
van de berekening van het verschil wordt vanaf 0,5 naar boven afgerond. De
strokes worden toegekend volgens de stroke index, dus beginnend op de hole
met stroke index 1.

De hcp bij het begin van elke volgende fase volgens het schema hierboven telt.

Wedstrijdverantwoordelijke: Chris Dubron
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