REGLEMENT MATCHPLAY KAMPIOENSCHAP 2021:
1.

Het Matchplay Kampioenschap wordt gespeeld in 4 categorieën:
* Categorie 1: Mannen, (witte tee)
* Categorie 1: Vrouwen, (blauwe tee)
* Categorie 2: Mannen, (gele tee)
* Categorie 2: Vrouwen, (rode tee)

2.

Gespeeld wordt volgens de officiële R&A USGA-golfregels 2021 en de local rules zoals deze
gelden op de speeldagen. Er vindt geen handicapverrekening plaats.

3.

Alle wedstrijden worden gespeeld op de 4-Eijckenbaan. Alleen houders van een speelrecht
op deze baan kunnen inschrijven.

4.

Aan de deelname zijn geen inschrijfkosten verbonden.

5.

Het finale weekend is op zaterdag 10 en zondag 11 juli 2021.

6.

Zowel in categorie 1 als in categorie 2 worden op zaterdag de halve finales gespeeld en op
zondag de finales en plaats 3 en 4. Dat betekent dat er in zowel categorie 1 als 2 voorrondes
gespeeld worden.
In de finaleronde wordt in elke categorie gespeeld om plaats 1 en 2, respectievelijk plaats 3
en 4. Het spelen om plaats 3 en 4 is een verplichting die voortvloeit uit het deelnemen en bij
niet nakoming hiervan kunnen sancties worden opgelegd.
De finaleronde in categorie 2 op zondag wordt met inachtneming van een redelijke
buffertijd gespeeld voorafgaande aan de finaleronde in categorie 1.

7.

Alle wedstrijden worden gespeeld over 18 holes.

8.

Deelname met buggy's is in categorie 2 voor bezitters van een handicard toegestaan.

9.

Bij een gelijke stand na 18 holes worden extra hole(s) met 'sudden death' gespeeld. Hiervoor
worden hole 1, 2 en 18 aangewezen.

10.

Deelname staat open voor spelers met een WHS-handicap van 38 of lager.

11.

Er is een handicap limiet van toepassing voor deelname aan de categorie geel (WHS-hcp
>10) en rood (WHS-hcp >14);

12.

Eventuele caddies mogen geen gebruik maken van een buggy.

13.

Inschrijven kan tot en met 11 april 2021 – 24.00 uur. Daarna worden de speelschema’s
opgemaakt waarbij geplaatst wordt op basis van de WHS-handicap op de datum van de
feitelijke loting. (Het programma E-Golf 4U voorziet niet in willekeurige plaatsing op grond
van de uitslag van vorig jaar, vandaar de plaatsing op basis van de WHS-handicap.) Binnen de
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afzonderlijke schema’s worden afhankelijk van het aantal aanmeldingen en met
inachtneming van het bepaalde in punt 6 voorrondewedstrijden gespeeld.
Voorrondewedstrijden worden gespreid gespeeld tussen 19 april en 5 juli en gaan altijd over
18 holes. Zie hiervoor de speelschema’s in E-Golf4U.
De winnaars in de categorie 1 mogen zich Matchplay Kampioen 2021 noemen.
14.

De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het reglement en
programma aan te brengen. Ook moet zij een voorbehoud maken voor wijzigingen die
kunnen plaats vinden en buiten haar competentie vallen. Wijzigingen worden bekend
gemaakt op de website.
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