Protocol
Clubkampioenschappen
Matchplay
De Clubkampioenschappen Matchplay vinden elk jaar plaats voor de schoolvakantie. De
wedstrijd wordt georganiseerd door de Wedstrijdcommissie.
De afdelingen stellen, na overleg met de Wedstrijdcommissie, de regels vast, zoals in dit
protocol vastgelegd.
Deelname staat open voor alle clubleden met een maximale handicap van 36.
De wedstrijden zullen in de volgende categorieën worden gespeeld:
Categorie 1: hcp t/m 11.4
Witte en blauwe tees, zonder handicapverrekening.
In deze categorie zal gespeeld worden om de uiteindelijke clubkampioen Matchplay van
Golfclub De Haenen.
Daarnaast wordt er gestreden om het kampioenschap binnen de volgende categorieën:
Categorie 2: hcp 11.5 t/m 19.9
Categorie 3: hcp 20 t/m 36

Gele en rode tees, zonder hcp-verrekening
Gele en rode tees zonder hcp verrekening

De plaatselijke regel: “Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren is of buiten de baan
is” is tijdens deze wedstrijd niet van toepassing.
•
•
•
•
•
•
•

In de categorie t/m 11.4 zullen 8 spelers geplaatst worden,
in de overige categorieën zullen 4 spelers geplaatst worden.
de finalisten van vorig jaar worden 1ste en 2de geplaats, daarna de laagste hcps.
het is toegestaan om je in te schrijven voor een lagere categorie dan je exact hcp, niet voor
een hogere.
er zijn voor elke categorie aparte kampioenschappen voor dames en voor heren, zodat er
in totaal 6 categorieën zijn.
als in een categorie minder dan 4 deelnemers hebben ingeschreven vervalt de categorie,
behalve categorie 1.
spelers uit een categorie die vervalt kunnen zich inschrijven in een naast lagere categorie.

Voor deelname aan de wedstrijden is geen inschrijfgeld verschuldigd.
Finale en kwartfinale
• op zaterdag worden de 8ste en kwartfinales gespeeld;
• op zondag de halve finale en de finale;
• indien nodig worden er door de hoogste handicappers per categorie voorrondes
gespeeld op de zondag voorafgaand aan de kampioenschappen. Spelers dienen
hiervoor beschikbaar te zijn. Alleen als beide spelers akkoord gaan, kan een andere
dag en tijd worden afgesproken. Deze afspraak dient onmiddellijk aan de

wedstrijdleiding gemeld te worden en is, na goedkeuring door de wedstrijdleiding,
definitief.
Prijsuitreiking
• voor elke categorie is er een prijsuitreiking.
• voor de winnaar en de runner-up worden cadeaubonnen beschikbaar gesteld ter
waarde van €20,- en €15,-.
• tijdens de prijsuitreiking wordt er tussen de aanwezige spelers, behalve de
prijswinnaars, vervolgens 3 keer 1 doosje balletjes verloot.
Benodigde starttijden
De ervaring leert dat er slechts 2 of 3 categorieën zijn die voorronden nodig hebben. De
starttijden hiervoor kunnen via de receptie geregeld worden zodra de loting heeft plaats
gevonden.
•

Op zaterdag
o in de ochtend zijn er maximaal 4 categorieën met 9 tot 16 deelnemers, dus 32
starttijden: 08.00 uur tot 12.00 uur.
o daarna 6 categorieën met 8 deelnemers, dus 24 starttijden: 12.30 tot 15.30 uur.
Tussen de 1ste en de 2de ronde kunnen geen vrije golfers de baan in, omdat zij
strokeplay spelen en veel langzamer gaan. Bovendien kunnen enkele wedstrijden
uitlopen vanwege gelijk eindigen en dus play-offs.

•

Op zondag
o zijn er 6 categorieën die een halve finale spelen: 12 starttijden: 08.00 tot 09.30 uur.
o om 11.30 uur start de (eventuele) funwedstrijd tot 12.30 uur, bijvoorbeeld van
oranje tees om snelheid in de baan te bevorderen.
o om 13.20 uur beginnen dan 6 finales: 13.20 tot 14.00 uur.
o van 09.45 tot 11.00 uur kunnen vrije spelers in de baan toegelaten worden,
maximaal in flights van 3 personen.

Caddies zijn gedurende de wedstrijd toegestaan. Dit dient door de betreffende deelnemer
vooraf gemeld te worden bij de wedstrijdleiding.
Handicarts of andere kunstmatig voortgedreven en geaccepteerde voertuigen zijn alleen
toegestaan voor pashouders van de stichting handicart.
Spelers die zich hebben ingeschreven en zich niet of pas na bekendmaking van de startlijst
hebben afgemeld, worden uitgesloten van deelname aan een door de wedstrijdleiding vast te
stellen wedstrijd. De wedstrijdleiding beoordeelt of de reden van afmelding aanleiding kan
zijn om van deze regel af te wijken.
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