De Kieviten Golf
Aanvulling op Algemeen Wedstrijdreglement 1) 1d.: Deel 2 Matchplay Club Kampioenschap
1. Het Matchplay Club Kampioenschap.
a. Het Matchplay Club Kampioenschap bestaat uit een serie single matchplay wedstrijden over 18 holes,
zonder handicapverrekening.
b. Het kampioenschap bestaat uit eventueel één of meerdere voorrondes en een finaleweekend.
2. Deelname.
a. Deelname aan het kampioenschap staat open voor alle leden van golfclub ´De Kieviten Golf´ voor
zover zij over een actieve ega-handicap beschikken.
b. Bij minder dan 8 ingeschreven spelers/sters, gaat het kampioenschap niet door.
3. Speelschema en eventuele voorronde(s).
a. De indeling wordt gepubliceerd op donderdagavond, voor aanvang van de poulefase.
b. De kampioen, de runner-up en de halve finalisten (vanaf 2017 en verdere jaren) van het voorgaande
jaar worden als nr. 1 t/m 4 geplaatst en vrijgesteld van het spelen van eventuele voorronde(s). Zij
dienen zich wel in te schrijven voor het Kampioenschap.
c. De overige spelers worden geplaatst op basis van hun exact handicap, waarbij de laagste handicap
aantreedt tegen de hoogste etc.
d. Bij meer dan 16 spelers/sters, worden voorronde(s) gehouden in de drie voorgaande weken
voorafgaande aan het Kampioenschap. Spelers/sters hebben dus een drie weken vóór het
Kampioenschap de gelegenheid voor hun voorronde(s).
e. De wedstrijd(en) dienen uiterlijk op donderdag voorafgaande aan 1/8 finale weekend te zijn
gespeeld, de wedstrijd gaat over 18 of meer holes, doorspelen op hole 1 etc. Spelers/sters zijn daarbij
zelf verantwoordelijk voor het maken van een onderlinge afspraak voor het spelen van hun voorronde
en de uitslag van de wedstrijd te mailen naar de wedstrijdleider. Note: Een partij is beslist als een speler
1 hole meer UP staat dan er nog holes te spelen zijn.
f. De uitslag van de voorronde wordt op de donderdag avond voorafgaande aan het 1/8 en 1/4
finaleweekend gepubliceerd op De Kieviten Golf/wedstrijden/wedstrijduitslagen.
g. Kan de wedstrijd niet tijdig gespeeld worden dan dient de wedstrijdleiding daarvan zo spoedig
mogelijk in kennis gesteld te worden. De wedstrijdleiding beslist dan naar bevinden welke speler alsnog
wordt geplaatst voor de 1/8 en 1/4 finalewekend. Daarbij behoort, afhankelijk van de situatie, uitsluiting
van beide spelers tot de mogelijkheden.
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h. Moet een match worden onderbroken door weersomstandigheden (onweer, zware regenval zodanig
dat de greens onbespeelbaar worden) dienen de spelers de positie van hun bal te markeren, en bij
hervatting vanaf deze plaats verder te spelen. Is hervatting niet mogelijk op de zelfde dag, dan dient als
volgt te worden gehandeld:
I.

Is spelen op een andere dag mogelijk dan dient het spel te worden hervat op de tee van die
hole waar het spel is onderbroken, met de stand zoals die op het moment van onderbreken
bestond.

II.

Is spelen op een andere dag niet mogelijk, dan geldt de stand die op het moment van
onderbreken bestond. Is de stand gelijk dan wordt op de dag van de volgende ronde
voorafgaand aan die ronde, een sudden death playoff gespeeld beginnend op hole 1.

i. Punten verdeling in het poule systeem; In het poule systeem krijgt de winnaar 3 punten bij een
overwinning. De winnaar na 19 holes of meer 2 punten. De verliezer na 19 holes 1 punt en de verliezer 0
punten. Bij gelijk eindigen beslist het onderling resultaat, geeft dit geen uitsluitsel, dan beslist het aantal
gewonnen holes.
4. Speelschema voor het finaleweekend.
a. Het definitieve schema wordt gepubliceerd op de donderdagavond voorafgaande aan het
finaleweekend.
b. Indien een of meer spelers zich terugtrekken, na publiceren van de indeling, dan kan het veld worden
aangevuld met verliezers uit de voorronde met de laagste handicaps.
c. Blijkt aanvulling niet mogelijk te zijn dan krijgt de betreffende tegenstander een bye.
d. Alle spelers/sters zijn verplicht het wedstrijdschema te volgen. Zij houden zich aan de vermelde
starttijden en zijn het hele weekend beschikbaar.
e. Voortgang van het schema:
I.

Verliezers van de poulefase zijn uitgeschakeld voor verder deelname en kunnen zich
inschrijven voor de Clubwedstrijd op de zondagmorgen waar in de middag de 1/4 finale
matchplay worden gespeeld.

II.

Winnaars van de poulefase, spelen alle volgende rondes door over 18 of meer holes, en spelen
door op hole 1 etc. tot een speler 1up staat dit gaat door t/m definitieve plaatsing voor 1 t/m 8
in de finale op zondag.
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5. Vaststellen van de winnaar.
a. De finale partij is beslist als een speler 1 hole meer UP staat dan er nog holes te spelen zijn. Is de
stand gelijk na 18 holes, dan volgt een “sudden death play-off”. Deze play-off wordt gespeeld over de
holes bepaald door de wedstrijdleiding die in een ononderbroken lus worden gespeeld totdat de
winnaar bekend is.
b. Clubkampioen is de speler/ster die 4 rondes wint.
6. Uitgeschakelde wedstrijdspelers en overige belangstellenden.
Voor de uitgeschakelde wedstrijdspelers van de 1e ronde, aangevuld met niet meespelende,
belangstellende clubleden, wordt op de laatste dag van het kampioenschap een 9- holes Qualifying
wedstrijd georganiseerd, zodanig dat iedereen de laatste holes van de finales kunnen zien en de
prijsuitreiking kunnen bijwonen. Voor deelname aan deze wedstrijd dient te worden ingeschreven door
een mail te sturen met naam en handicap naar het email adres aangegeven op De Kieviten website
Golf/wedstrijden/wedstrijdaankondigingen. (De uitgeschakelde wedstrijdspelers zijn vrij van inschrijf
geld)
7. Overige bepalingen.
a. Het gebruik van buggy’s door spelers is in beginsel alleen toegestaan als daar voorafgaande de
wedstrijd toestemming is gegeven door de wedstrijdcommissie.
b. Caddies zijn tijdens het spelen van het kampioenschap niet toegestaan.
c. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
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