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Matchplay Tournament  

Reglement 

Inschrijvingen 

De inschrijvingen gebeuren via I-golf. 

Deelname 

Iedereen die een geldige handicap heeft kan deelnemen.  

Wedstrijdtabel 

De wedstrijdtabel is beschikbaar vanaf half april. Afhankelijk van het aantal deelnemers 

worden er volgens handicap reekshoofden aangeduid. 

Wedstrijdrondes 

Elke  wedstrijdronde dient voor een bepaalde datum gespeeld te worden (Specifieke 

data Dames/Heren kan U vinden op de Tournament tabel ad valvas). 

De spelers hebben een vrije keuze en spreken onderling af: datum, uur, course, etc. 

Voor elke ronde neemt de spelers contact op met elkaar. Dit bij voorkeur in de 1ste 

week van de speeltermijn. Indien de partij niet is gespeeld op de vooropgestelde 

datum worden beide spelers gediskwalificeerd. 

 

Match Te spelen vóór 

  

Voorbeeld :  

1/16 finale 30 juni 

1/8 finale 31 juli 

1/4 finale 31 augustus 

1/2 finale 20 september 

Finale Aanvang oktober 

 

Spelreglement 

Afspraken 

De spelers hebben een vrije keuze en spreken onderling af: datum, uur, course, etc. 

Men mag afspreken om te splitsen, en 2 x 9 holes te spelen op verschillende dagen. 

Bij onenigheid betreffende “afspraken” bepaalt het wedstrijdcomité deze “afspraken”. 
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Handicap – Tees - Strokes 

We verwijzen hier naar de reglementering van de EGA, zoals geldig binnen de KBGF. 

Specifiek Bijlage F (Handicap Allowance), artikel 2 (Matchplay) verduidelijkt de regels 

betreffende het toekennen van “Strokes” in Matchplay wedstrijden gespeeld met 

handicapverrekening. Dit document zal ook ad valvas uithangen. 

Gedurende het Tournament geldt de Exact Handicap op het ogenblik van de match.  

Indien één van beide spelers een hcp heeft hoger dan 14 bij de heren en 16 bij de 

dames, wordt er front-tee gespeeld. 

Indien beide spelers een hcp hebben lager of gelijk dan 14 bij de heren en 16 bij de 

dames wordt er back-tee gespeeld. 

 

Matchplay 

Indien de score All Square is na 18 holes, zal een sudden death gespeeld worden tot er 

een winnaar is, terug vertrekkende op de 1° hole (met verrekening van strokes). 

De uitslagen worden gemeld bij het Comité en genoteerd in de wedstrijdtabel. 

 

Prijsuitreiking 

De prijsuitreiking zal plaats vinden tijdens de Closing. 

De winnaar is “Winner Matchplay Tournament”, de verliezer van de finale is “Runner-up 

Matchplay Tournament”. 

 

Wedstrijdcomité 

Het sportcomité fungeert hier als wedstrijdcomité. 

info@rinkven.be 

 


