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Clubkampioenschap   

 

Challenge Benoit 

 

Reglement 

Inschrijvingen & Kwalificaties 

De inschrijvingen gebeuren via I-golf. 

Deelnemingsvoorwaarden:  

▪ Full Member,  en “Homeclub” Rinkven; 

▪ Handicap vereiste Heren: Max. 12,4; 

▪ Handicap vereiste Dames: Max 16,4; 

 

Voor een vlot verloop van de wedstrijd is het maximum aantal deelnemers tijdens de 

eerste ronde beperkt tot 45 bij de heren en 12 bij de dames. 

Indien het aantal inschrijvingen groter is dan 45 bij de heren en 12 bij de dames, zijn de 

20 beste handicaps en gelijkgestelden bij de heren en de 8 beste handicaps en 

gelijkgestelden bij de dames rechtstreeks geplaatst voor deelname aan het 

kampioenschap. 

Voor de overige plaatsen geldt de “Captain’s prize – strokeplay wedstrijd” als 

kwalificatie voor het Clubkampioenschap. Deze wordt het weekend ervoor gespeeld. De 

10 beste bruto scores en ex-aequo’s bij de heren en de 4 beste bruto scores en ex-

aequo’s bij de dames plaatsen zich voor deelname aan het Clubkampioenschap op 

voorwaarde dat ze zich ingeschreven hadden voor het Clubkampioenschap. 

De gekwalificeerden worden de dag na de Captain’s Prize via e-mail op de hoogte 

gebracht van hun kwalificatie. 

Wedstrijd 

De deelnemers dienen geen inschrijvingsgeld te betalen. 

De wedstrijd wordt gespeeld in Strokeplay Brut. 

De wedstrijd is qualifying, eerste en tweede ronde. 

 

Startlijsten 

Eerste ronde 

Flightsamenstelling: driebal; 

Starttijden: Volgens dalende handicap; 
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Cut 

Tot en met 6 slagen van de beste score gaan de spelers door naar de tweede ronde. 

Heren: Indien er geen 14 spelers zijn, zullen de 14 beste scores, met eventueel ex-

aequo's op de 14e plaats, doorgaan. 

Dames: Indien er geen 8 speelsters zijn, zullen de 8 beste scores, met eventueel  ex-

aequo's op de 8e plaats, doorgaan. 

Tweede ronde 

Flightsamenstelling: tweebal; 

Starttijden: Volgens dalende ranking eerste ronde; 

 

Spelreglement 

Bij een ex-aequo voor de eerste plaats na 36 holes wordt een play off sudden death 

gespeeld op hole 10 & hole 18 tot een winnaar bekend is. 

 

Prijsuitreiking 

Direct na het kampioenschap een kleine huldiging. 

De prijsuitreiking zal plaats vinden samen met de Closing. 

De winnaar is “Clubkampioen” Dames / Heren en winnaar van de trofee “Challenge 

Benoit”. 

 

Wedstrijdcomité 

Het sportcomité fungeert hier als wedstrijdcomité. 

balie@rinkven.be  
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