Wedstrijdreglement Wellington Knockout by procyclingshop.com
Algemeen
1. De inschrijving start op 10/02/2020 om 12:00u en sluit op 23/2/2020 om 12:00u op i-golf. Er zijn 64
plaatsen beschikbaar. Bijgevolg zijn er zes rondes nodig om de winnaar te bepalen. Indien er minder
dan 64 deelnemers zijn, selecteert de sportcommissie bij lottrekking willekeurig gekozen deelnemers
die meteen doorstoten naar de tweede ronde.
2. Het toernooi staat open voor alle clubleden met een handicap van 36 of beter. De deelnemers spelen
een single elimination duel. Dit is een één-op-één-wedstrijd, waarbij de winnaar van elk duel doorgaat
naar de volgende ronde. De verliezer valt af. Er zal volgens de medal matchplay-formule (strokeplay
over 9 holes) gespeeld worden.
3. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het vastleggen van hun eigen tee times voor elk duel.
Contactgegevens van de tegenspeler kunnen bekomen worden op het secretariaat. Zij moeten de
onderstaande deadlines respecteren.
4. De club rondes van 64, 32 en 16 vinden telkens binnen een periode van drie weken plaats. De
kwartfinales, halve finales en de finale zullen plaatsvinden binnen een periode van twee weken. Elk
duel dient te worden afgerond op de uiterste datum vermeld bij elke ronde. Dit betekent dat alle
wedstrijden van de:
- ‘Round of 64’ betwist dienen te zijn tussen maandag 2 maart en zondag 22 maart 2020 (23:59)
- ‘Round of 32’ betwist dienen te zijn tussen maandag 23 maart en zondag 12 april 2020 (23:59)
- ‘Round of 16’ betwist dienen te zijn tussen maandag 13 april en zondag 3 mei 2020 (23:59)
- ‘Round of 8’ (kwartfinale) betwist dienen te zijn tussen maandag 4 mei en zondag 17 mei 2020
(23:59)
- ‘Round of 4’ (halve finale) betwist dienen te zijn tussen maandag 18 mei en zondag 31 mei 2020
(23:59)
- ‘Round of 2’ (finale) betwist dient te zijn tussen maandag 1 juni en zondag 14 juni 2020 (23:59)
5. Zodra het duel voltooid is of ten laatste vóór het einde van elke ronde, is de winnaar verplicht het
resultaat van zijn wedstrijd te melden aan het secretariaat. Bij vragen of moeilijkheden wendt u zich
tot het secretariaat of de wedstrijdverantwoordelijke (Davy De Decker, captain@wellingtongolf.be)
6. Indien u, om welke reden ook, er niet in slaagt een speelmoment vast te leggen met uw
tegenstander, neem dan contact op met de captain, Davy De Decker, captain@wellingtongolf.be. Na
overleg zal de sportcommissie zich beraden over de
uitkomst van de wedstrijd.
7. De match uitslagen worden bijgewerkt op het bord in het clubhuis.

Spelregels
8. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om de R&A en lokale golfregels te kennen en
te volgen.
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9. Heren en dames met een HCP < 18,5 spelen vanaf respectievelijk de witte en blauwe tees. Heren
en dames met een HCP > 18,4 spelen vanaf respectievelijk de gele en rode tees. De playing handicap
wordt berekend volgens de tee die gespeeld wordt.
10. De deelnemer met de laagste playing handicap wijst de slagen toe aan de deelnemer met de
hoogste playing handicap. Dit gebeurt door de lagere playing handicap af te trekken van de hogere,
100% van het verschil te nemen, en te delen door 2 (gezien er over 9 holes wordt gespeeld.
Bv. Marc playing HCP 10, speelt tegen Veronique playing HCP 20. Marc krijgt geen
strokes en Veronique krijgt 10 strokes (20 – 10 = 10 —› 100% van 10 = 10 : 2 (gezien het maar 9 holes
is = 5 strokes). Indien men moet afronden, gebeurt dit naar boven vanaf 0,5 en hoger, naar beneden
vanaf 0,4 en lager. Dit wil dus zeggen dat Veronique op elke hole met stroke index of handicap (lees
moeilijkheidsgraad) 1 t.e.m. 5 een stroke krijgt t.o.v. Marc, op basis van een 9-holes terrein.
11. Het uitlopen van een duel heeft invloed op alle volgende duels. Daarom is verlenging van het
wedstrijdschema onder geen beding toegestaan. Als een wedstrijd niet vóór de deadline van een
ronde voltooid is, kan een deelnemer ermee instemmen de wedstrijd verbeurd te verklaren (forfait).
In het geval dat de deelnemers niet tot een akkoord komen, zal de sportcommissie de uitslag bepalen
op basis van het nakijken wie het meest inspanning leverde om een moment van spelen vast te
leggen. Indien beide spelers evenveel schuldig of onschuldig zijn zal het opgooien van een muntstuk
de winnaar bepalen. De deelnemer die zich bovenaan de wedstrijdtabel bevindt is kop, de deelnemer
aan de onderkant is munt.
12. Indien een deelnemer niet in staat is om een duel te spelen en opgeeft, gaat zijn tegenstander
door naar de volgende ronde
13. Indien een deelnemer 5 tot 15 minuten te laat is op zijn tee time, worden er 2 strafslagen geteld.
Is een deelnemer meer dan 15 min te laat of komt hij/zij niet opdagen dan volgt er een
diskwalificatie.
14. Een officiële ronde telt 9 holes. Stopzetting van de wedstrijd, wegens slecht weer of een andere
reden, moet echter wederzijds en goed doordacht zijn. Indien de wedstrijd niet kan worden hervat,
binnen een onderling overeengekomen tijd op die dag, of niet kan gespeeld worden vóór de deadline
van de ronde, zal de deelnemer met de beste nettoscore na de laatst voltooide hole winnen.
15. In geval van gelijkspel na 9 holes, wint de deelnemer met de beste netto score op de laatste hole,
de wedstrijd. Indien de uitslag dan nog gelijk is, nemen ze de voorlaatste hole enz. In het extreme
geval dat alle holes gelijk gespeeld werden, bepaalt het opgooien van een muntstuk wie de winnaar
wordt.
16. De spelers zijn zelf verantwoordelijk om hun scorekaart op te stellen en de strokes erop aan te
duiden volgens de methodiek uiteengezet in punt 10 uit dit reglement.

Tabelloting
17. De loting zal plaatsvinden op zondag 1 maart om 10u15 in het clubhuis. De 4 laagste handicaps
uit de inschrijvingslijst worden vooraf toegewezen aan de 4 tabelhoeken, volgens onderstaand
systeem:
- Laagste HCP: linkerbovenhoek
- 2e laagste HCP: rechterbenedenboek
- 3e laagste HCP: rechterbovenhoek
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- 4e laagste HCP: linkerbenedenhoek
Daarna worden de overige 60 ad random geloot en in de tabel gezet: eerste wordt de linkerkolom
van boven naar onder gevuld, daarna de rechterkolom van boven naar onder. Indien in de eerste
ronde koppels tegen elkaar uitkomen wordt dit vermeden door een cel extra naar onder te vullen
met die naam, zodat in de eerste ronde koppels nog niet tegen elkaar kunnen uitkomen.
Indien er minder dan 64 inschrijvingen zijn wordt de laagste 4 handicaps meteen in de 4 tabelhoeken
gezet en worden daarna, afhankelijk van hoeveel spelers er ingeschreven, ad random geloot wie nog
een ‘round of 64’ moet spelen en wie meteen naar de ‘round of 32’ kan. Een voorbeeld: er schrijven
in totaal 50 spelers in voor de competitie. De 4 laagste handicaps worden eerst toegewezen aan de 4
tabelhoeken van de round of 32. Van de overige 46 moeten er nog 28 naar de round of 32. Dat wil
zeggen dat er in de ‘round of 64’ nog 18 matchen geloot worden en er 10 spelers geloot worden die
rechtstreeks naar de round of 32 kunnen.
Er moeten een even aantal spelers ingeschreven zijn om dit systeem te kunnen toepassen. Indien het
aantal spelers op 23/2 om 12:00 een oneven aantal spelers zijn ingeschreven valt de laatst
ingeschreven speler af.

Prize Giving
18. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 20 juni 2020, om 18u15 in het clubhuis.
19. Er zullen prijzen zijn voor de 8 1/8e finalisten, 4 kwartfinalisten, 2 halve finalisten, de runner-up
en de winnaar. Vanaf dat je door de eerste ronde geraakt, heb je dus al zeker een prijs!

Deelnamefee
20. Elke speler betaalt per wedstrijd zijn/haar greenfee in het secretariaat. All-in spelers betalen
uiteraard niets.
21. Elke speler betaalt bij aanvang van zijn/haar eerste wedstrijd een wedstrijdfee van €5 in het
secretariaat.
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