Hand-out Matchplay deelnemers.
Toelichting speeltermijnen
De termijnen waarin de groepsfase en K.O. ronden gespeeld moeten worden zijn in
het schema op bladzijde 3 aangegeven. De wedstrijden, welke tijdens de
voorgegeven termijn plaats gevonden moeten hebben, worden naar eigen inzicht
onderling afgestemd.
De speler met de laagste playing Hcp (DGV-Spielvorgabe) bij inschrijving maakt de
termijn afspraak met zijn tegenstander, met dien verstande dat drie realistische
termijnen worden voorgesteld. Een faire en sportieve termijn zal hierbij in acht
worden genomen. Uiteraard wordt er op de dag van de match gespeeld met de
dan geldende playing Hcp.
Een vastgestelde termijn kan alleen in overeenstemming met de tegenstander
veranderd worden. Degene die niet op de afgesproken termijn verschijnt verliest
zonder te spelen de match. Verschijnen beide spelers niet op de afgesproken termijn
dan verliezen zij beiden de match. Mocht er geen onderlinge termijn afgestemd
worden dan is de laatste mogelijkheid om de match op de laatste speeldag (tot 12.00
uur), welke door de wedstrijdleiding is vastgesteld, te spelen.
Belangrijk
Bij hoge uitzondering mag de match eventueel ook voor of na de door de
wedstrijdleiding vastgestelde datum gespeeld worden, met dien verstande dat dit
geen negatieve invloed heeft op de groepsfase. Mocht een match voor de volgende
ronde al vaststaan mag, in overeenstemming, deze eerst gespeeld worden.
De laatste speeldag van de groepswedstrijd is zaterdag 17-08-2019!
Nadat de groepsfase gespeeld is, worden op zondag 18-08-2019, door de
wedstrijdleiding de groepswinnaars voor de dan volgende K.O. ronden ingedeeld.
Afhankelijk van het aantal groepen kunnen waarschijnlijk ook de best geplaatsten
nummers 2 en/of misschien nummers 3 in de K.O. ronde geplaatst worden.
De groepswinnaar is:
• de speler met de meeste overwinningen. Deze plaats zich direct voor de
kwartfinale.
• bij gelijkstand van twee of meer spelers wordt op basis van de gespeelde
resultaten de winnaar aangewezen.
• mocht er toch nog een gelijkstand zijn, dan zal het lot beslissen.
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Toelichting op de spelregels
Er wordt gespeeld volgens de Golfregels (incl. amateurstatus regels) van het
Deutsche Golf Verband e.V.
Spelvorm
De spelers spelen direct tegen elkaar. De wedstrijd wordt over 18 holes gespeeld. De
hole wordt gewonnen door de speler die op de hole de laagste score heeft. De
wedstrijd is gewonnen als de voorsprong van een speler groter is dan het aantal
holes dat nog te spelen is. Bij gelijkstand na 18 holes wordt “suden death” verder
gespeeld vanaf hole 1.

Vermeld direct na afloop van de match het nummer van de winnaar,
zonder score op de daarvoor bestemde lijst in de gang van het
clubhuis.
Scorekaart
Over het algemeen wordt bij Matchplay geen scorekaart gebruikt. Belangrijk is alleen
dat de beide teams het eens zijn over de stand. Wil men onverhoopt toch een
scorekaart gebruiken dan is het invullen op de kaart van een “+” voor een gewonnen
hole, een “–“ voor een verloren hole en een “0” voor een gedeelde hole voldoende.
De wedstrijd is gewonnen als de voorsprong van een team groter is dan het aantal
holes wat nog te spelen is.
Geven van de wedstrijd, hole of volgende slag
Een team mag een wedstrijd voor of tijdens het spelen van deze wedstrijd geven.
Een team mag een hole voor of tijdens het spelen van die hole geven. Een team mag
de tegenstander zijn volgende slag te allen tijde geven, mits de bal van de
tegenstander stil ligt.
De tegenstander wordt geacht met zijn volgende slag te hebben uitgeholed en de bal
mag door beide partijen worden weggenomen. Een gegeven slag, hole of wedstrijd
mag niet geweigerd of herroepen worden. Een speler/team mag een gegeven hole
alsnog uitspelen/uitholen.

Het spelen en beginnen van een hole geschiet met in acht name van
REGEL 6.4
Algemene straf
In tegenstelling tot strokeplay, waar een speler bij overtreding van de regels twee
strafslagen krijgt, verliest het team bij Matchplay de hole.
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Bruto/Netto verrekening
In tegenstelling tot vorig jaar wordt volgens verrekening van de volledige pl.Hcp
(DGV-Spielvogabe), gespeeld.
Bijvoorbeeld: speler A heeft Hcp 22.3 en speler B heeft Hcp 27.8. Volgens de DGVSpielvorgabe Golfplatz Borghees krijgt speler A 27 slagen en speler B 34 slagen. Het
verschil is dan 7 slagen dus krijgt speler B op de 7 moeilijkste holes 1 slag meer.

Een team kan nooit meer dan 1 slag per hole extra krijgen!

Speeldata
1. Ronde

01.04.2019

tot

28.04.2019

2. Ronde

29.04.2019

tot

26.05.2019

3. Ronde

27.05.2019

tot

23.06.2019

4. Ronde

24.06.2019

tot

21.07.2019

5. Ronde

22.07.2019

tot

Laatste speeldag van de
groepsfase.

17.08.2019
Indeling door de wedstrijdleiding voor K.O. ronden

op 18.08.2019
Kwart finale

19.08.2019

tot

08.09.0219

Halve finale

09.09.2019

tot

29.09.2019

Finale

30.09.2019

tot

20.10.2019

Afsluitingsavond incl. buffet & prijsuitreiking
is op zaterdag 23 november 2019
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