Matchplay Clubkampioenschap 2018
Reglement:
Tee box:
De speler met de hoogste handicap bepaalt van welke tee box er gespeeld wordt.
Op basis hiervan worden de strokes toegekend.
Vanaf de ¼ finales worden alle wedstrijden van wit gespeeld bij de heren en van blauw bij
de dames.

Strokes:
De hoogste handicap krijgt een toegift van strokes, ten opzichte van de laagste
handicap, op basis van 60% van het verschil van de strokes. Met afronding naar
boven/onder op basis van eerste decimaal. ( m.a.w. afronding naar boven pas vanaf
0.50 )
Het aantal strokes wordt berekend op basis van de exacte handicap op het ogenblik
dat de wedstrijd wordt gespeeld. Let wel : de maximum playing handicap is 28.
Voorbeeld:
Dus als speler A 10 en speler B 21 strokes heeft vanaf de gekozen TEE => dan is het
verschil in strokes : 21 – 10 = 11. De toegift van strokes is bijgevolg 60% x 11 = 6,60
=> wordt afgerond naar 7 strokes.
Speler B krijgt dus 7 strokes ten opzichte van speler A, en dit op de 7 moeilijkste holes
(= holes met de stroke index 1 tot 7)

Reglement:
1. De Sportieve Commissie loot de tabellen uit.
2. Per ronde stelt de Sportieve Commissie een einddatum voorop.
Eerste ronde HEREN voor 15/06
Eerste ronde DAMES voor 15/07
Tweede ronde HEREN voor 15/07
1/16 finale voor 15/08
1/8 finale voor 07/09 (heren) voor 15/08 (dames)
1/4 finale voor 21/09
1/2 finale voor 15/10
finale eind oktober

3. De winnaar van elke wedstrijd vult meteen na de wedstrijd het resultaat is op
de tabel ad valvas. ( vergeet niet de score te noteren bvb 5&4 ). Tevens stuurt
hij/zij stuurt het resultaat door naar captainkgth@gmail.com

4. Wedstrijden die niet voor einddatum werden ingebracht worden niet meer
gespeeld. De Sportieve Commissie verloot een winnaar uit deze wedstrijd.
5. De deelnemers regelen zelf de datum, locatie en het aantal holes van hun
onderlinge wedstrijd. Er mag dus gespeeld worden op andere golfcourses dan
in Koksijde. Bij onenigheid over de baankeuze, wordt op de Langeleed course
gespeeld.
6. De wedstrijden worden uitgespeeld tot er een winnaar is (play-off)
7. De finale, en de kleine finale (3de en 4de plaats), zullen plaatsvinden op de
Langeleed (18 holes), eind oktober.
8. Indien de (kleine) finale na 18 holes square staat, wordt de 18de hole opnieuw
gespeeld tot er een winnaar is.
9. Eventuele vragen dienen steeds aan captainkgth@gmail.com gericht te
worden.
10. Eventuele betwistingen zullen beslecht worden door het wedstrijd comité. Dit
comité is als volgt samen gesteld : Philippe Beauduin (Past Captain), Steven
Decock (Captain), Luc Goeminne (Vice Captain).

