KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE
SRIS-1 – INTERCLUBKAMPIOENSCHAP VAN BELGIE VOOR SENIOREN 2017
Men & Ladies I – Divisie 1
12, 20, 28 september en 4 oktober 2017
*SPECIFIEK REGLEMENT
* De algemene Reglementen van Interclubkampioenschappen van België 2017 en van de Federale wedstrijden zijn van toepassing voor ieder punt dat niet door
het huidige reglement behandeld wordt.

VOORWOORD
 De Interclubkampioenschappen van België SENIOREN worden gespeeld volgens de formule Match Play zonder handicap:
1 foursome en 4 singles
 Het kampioenschap is voorbehouden aan AMATEUR-SPELERS.
 Elke club, effectief lid van de KBGF, mag één Herenteam en één Damesteam inschrijven.

0 tot VIII Cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIË 2017

IX

FORMULE VAN HET KAMPIOENSCHAP

IX-1

ONTMOETINGEN IN DE POULES

IX-1.1 Samenstelling van de divisie 1
Onder voorbehoud van bevestiging van de effectieve inschrijving van de ploegen en op basis van de resultaten van de Interclubkampioenschappen
voor Senioren van 2016, wordt de 1ste divisie samengesteld uit:
 de ploegen gerangschikt op de 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de plaats
 de ploegen gerangschikt op de 1ste en 2de plaats van de 2de divisie.
IX-1.2 Samenstelling van de poules - Programma van de ontmoetingen
De divisie is onderverdeeld in twee poules:
 Een poule A die bestaat uit de 1ste, 4de, 5de en 8ste geklasseerde van de divisie
 Een poule B die bestaat uit de 2de, 3de, 6de en 7de geklasseerde van de divisie
In iedere poule spelen de ploegen tegen elkaar, in ontmoetingen op neutraal terrein, volgens het onderstaande schema:
Data:
Din
Woe
Don

Dag v/d ontmoetingen:
12 september
20 september
28 september

dag 1 van de poules
dag 2 van de poules
dag 3 van de poules

Schema:
POULE A
1-8 ; 5-4
5-1 ; 4-8
8-5 ; 1-4

POULE B
2-7 ; 6-3
6-2 ; 3-7
7-6 ; 2-3

De bovenstaande data dienen te worden gerespecteerd. De ontmoetingen vinden plaats vanaf 10u30 en dit met een interval van 7 of 8 minuten:



Poule A: 10u30 – 10u37 – 10u45 – 10u52 – 11u00 – 11u07 – 11u15 – 11u22 – 11u30 – 11u37
Poule B: 11u45 – 11u52 – 12u00 – 12u07 – 12u15 – 12u22 – 12u30 – 12u37 – 12u45 – 12u52

IX-1.3 Aanduiding van de terreinen
De ontmoetingen worden gespeeld op neutraal terrein, en indien mogelijk op een 18 holes baan. De terreinaanduidingen zullen op donderdag 29 juni
2017 gepubliceerd worden.
IX-1.4 Spelformule en toekenning van de punten
Alle ontmoetingen worden volgens de formule Match Play zonder handicap gespeeld: 1 foursome gevolgd door 4 singles.
Voor elke single of foursome match wordt:

1 matchpunt toegekend in geval van overwinning
0 matchpunten toegekend in geval van verlies
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Om een gelijke stand te vermijden worden alle wedstrijden tot het einde uitgespeeld d.w.z. dat indien een match na 18 holes « square » staat, er
verder wordt gespeeld totdat een hole wordt gewonnen door een speler of door één van de ploegen in foursome.
Ingeval van forfait van een speler VOOR het begin van de match, en indien hij niet door een reserve kan vervangen worden, wordt aan de
tegenspeler 1 matchpunt toegekend, met een score van 2 up en 1 te spelen.
Ingeval van forfait van een speler NA het begin van de match, wordt aan de tegenspeler 1 matchpunt toegekend, met de score behaald op het
moment van stopzetting met een minimum van 1 up.
Het eindresultaat van een ontmoeting wordt bepaald door de som van de matchpunten verzameld tijdens de single en foursome matchen door
het geheel van de spelers van elke ploeg. De ploeg die het grootste aantal matchpunten behaalt, wint de ontmoeting.
In geval van een gelijk aantal punten na een ontmoeting waarbij elke ploeg slechts 4 spelers (Heren I- Dames I) kon opstellen, zal iedere
ploegcaptain 1 speler van zijn ploeg aanduiden die het tegen elkaar zullen opnemen in een single match “Sudden Death”. De aangeduide
spelers dienen op het blad van de ploegopstelling van de ontmoeting voor te komen.
Uitzondering tijdens de finales: indien reeds een beslissing is gevallen in een ontmoeting, zullen de overgebleven matchen niet verder gaan
dan de 18e hole. Indien de match na 18 holes “square” staat, ontvangen beide ploegen ½ matchpunt en zal er niet worden verder gespeeld.
Indien een match reeds verder is dan de 18e hole en ondertussen de ontmoeting beslecht is, zal de hole worden uitgespeeld en wordt de match
beëindigd volgens het verkregen resultaat op deze hole.

IX-1.5 Klassement op het niveau van de poules van een divisie
Elke gewonnen ontmoeting levert 1 punt op; elke verloren ontmoeting levert 0 punten op.
De ploegen van elke poule worden geklasseerd volgens het totaal aantal punten behaald tijdens de ontmoetingen.
 De eerste ploegen zullen geplaatst zijn voor de finale.
 De tweede en derde ploegen handhaven zich in de 1ste divisie en zijn uitgespeeld.
 De vierde ploegen degraderen naar een lagere divisie indien aanwezig.
Verdeling:
In geval van gelijk aantal behaalde punten gebeurt de rangschikking voor de overwinning volgens de criteria zoals hieronder vermeld:
tussen 2 ploegen: hun onderlinge ontmoeting is bepalend voor de rangschikking.
tussen 3 ploegen: volgens de volgende criteria en in de voorgeschreven volgorde zolang een gelijke stand aanhoudt:
1) De ploeg die het meeste aantal matchen heeft gewonnen gedurende de gehele competitie in poule.
2) Indien er daarna een ex aequo is tussen twee ploegen, gebeurt de rangschikking volgens hun onderlinge ontmoeting.
3) Het grootste aantal ups behaald in de matchen gedurende de gehele competitie in poule.
4) Het kleinste aantal downs behaald in de matchen gedurende de gehele competitie in poule.
5) In laatste instantie door loting in aanwezigheid van de ploegcaptains.
IX-2
FINALES
In elke divisie wordt de finale conform aan punt IX-1.4 gespeeld tussen de 1ste van Poule A en de 1ste van Poule B op woensdag 4 oktober 2017
op een terrein dat door de KBGF zal worden aangeduid.
De winnaar zal de ploeg zijn die het meest aantal matchen heeft gewonnen tijdens de finale.
IX-3
ALGEMEEN KLASSEMENT IN DE DIVISIE 1
- 1e de winnaar van de finale wordt als kampioen van de Interclubs Senioren uitgeroepen
- 2e de verliezer van de finale wordt als runner-up van de Interclubs Senioren uitgeroepen
- De 3e en 4e plaatsen zullen toegekend worden aan de ploegen die op de 2e plaats van Poule A en B zijn geëindigd op basis van het aantal
gewonnen matchen. In geval van een ex aequo zal de verdeling gebeuren door de optelling van de ups (hoogste aantal ups), vervolgens
van de downs (laagste aantal downs) en tenslotte door loting.
- De 5e en 6e plaatsen zullen toegekend worden aan de ploegen die op de 3e plaats van Poule A en B zijn geëindigd op basis van het aantal
gewonnen matchen. In geval van een ex aequo zal de verdeling gebeuren door de optelling van de ups (hoogste aantal ups), vervolgens
van de downs (laagste aantal downs) en tenslotte door loting.
- De 7e en 8e plaatsen zullen toegekend worden aan de ploegen die op de 4e plaats van Poule A en B zijn geëindigd op basis van het aantal
gewonnen matchen. In geval van een ex aequo zal de verdeling gebeuren door de optelling van de ups (hoogste aantal ups), vervolgens
van de downs (laagste aantal downs) en tenslotte door loting.
De ploegen die op de 7e en 8e plaats eindigen, dalen naar een lagere divisie. Indien de laagste divisie slechts bestaat uit één ploeg, zal
enkel de ploeg die op de 8e plaats eindigt, dalen naar deze divisie.
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IX-5

FORFAIT

IX-5.1 Algemeenheden
 Elke ploeg die niet uit minimum 4 spelers is samengesteld, wordt beschouwd als een ploeg die algemeen forfait geeft.
 Als gevolg van de schorsing van één of meerdere ploeg(en) door “forfait”, zullen de niet stijgende ploegen van de volgende divisie, deze
vrijgekomen plaats(en) innemen voor de volgende editie van het Kampioenschap.
IX-5.2 Forfait tijdens de inschrijvingsperiode

Een ploeg die forfait geeft tijdens de inschrijvingsperiode kan zich voor de volgende editie van het Kampioenschap inschrijven. Deze ploeg zal
bij inschrijving automatisch op de laatste plaats van de laatste divisie terechtkomen.
IX-5.3 Forfait na de inschrijvingsperiode

Elke ploeg die forfait geeft na de afsluiting van de inschrijvingen, zal niet kunnen deelnemen aan de volgende editie van het
Kampioenschap. In geval van inschrijving na deze verbodsperiode, zal deze ploeg automatisch op de laatste plaats van de laatste divisie
terechtkomen.

Als gevolg van een forfait van een club gemeld na afsluiting van de inschrijvingen, zal de ploeg die alleen staat in een lagere divisie dan
deze van de "forfait" ploeg, in de match play tabel de plaats van de "forfait" ploeg innemen.
IX-5.4 Forfait voor één van de drie wedstrijddagen
 Een ploeg, die voor één van de drie wedstrijddagen van het Kampioenschap forfait geeft, wordt naar de laatste plaats van de divisie
verwezen en is geschorst voor deelname aan de volgende editie van het Kampioenschap. In geval van inschrijving na deze verbodsperiode, zal
deze ploeg automatisch op de laatste plaats van de laatste divisie terechtkomen.
 Indien een ploeg forfait geeft voor één van de drie eerste wedstrijddagen van het Kampioenschap:
- worden alle behaalde resultaten tijdens ontmoetingen van deze ploeg geannuleerd,
- worden alle behaalde punten tijdens ontmoetingen tegen deze ploeg geannuleerd,
- worden alle nog te spelen ontmoetingen tegen deze ploeg geannuleerd en worden er geen punten toegekend.
Nota:

Rekeninghoudend met de principes zoals voorzien in artikel IX-5.4, zal het klassement van de poule als volgt aangepast worden voor de
andere ploegen; het aantal behaalde punten zal vermenigvuldigd worden met het totaal aantal te spelen ontmoetingen (3) en gedeeld
worden door het aantal effectief gespeelde ontmoetingen.

IX-5.5 Forfait voor de finale
 Een ploeg, die voor de finale van het Kampioenschap forfait geeft, wordt naar de laatste plaats van de divisie verwezen en is geschorst voor
deelname aan de volgende editie van het Kampioenschap. In geval van inschrijving na deze verbodsperiode, zal deze ploeg automatisch op de
laatste plaats van de laatste divisie terechtkomen .
 Indien een ploeg forfait geeft voor de finale van het kampioenschap, zal zij de prijs die voorzien is voor de verliezer van de finale, niet
toegewezen krijgen.

X

OPSTELLING VAN DE PLOEGEN

X-1
ALGEMEENHEDEN
 Elke ploeg moet minstens uit 4 spelers bestaan(cf. IX-5.1)
 Enkel spelers die aanwezig zijn op de club waar de ontmoeting plaatsvindt mogen op het ploegopstellingformulier ingevuld
worden.
 Ten laatste een kwartier vóór de starttijd van de eerste match van de ontmoeting, moet de ploegcaptain schriftelijk het formulier van zijn
ploegopstelling invullen en eventueel verzegeld afgeven aan het secretariaat van de organiserende club. Eenmaal het formulier met de
ploegopstelling aan het secretariaat van de organiserende club werd overhandigd, mag hieraan geen enkele wijziging meer worden
aangebracht, behalve in geval van vertraging of afwezigheid van een titularis of reserve die hem moet vervangen.
 Ongeacht de spelformule – singles of foursomes – mag de ploegcaptain vrij beslissen in welke volgorde hij de spelers van zijn ploeg opstelt.
De spelers moeten deze volgorde naleven en zich op tijd aan de start aanbieden.
 Een speler geselecteerd voor een ploeg zal deelnemen aan de ontmoeting van de dag door te spelen op de handicap van 1 juli 2017.
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X-2
VOLTALLIGE PLOEG
 Op de formulieren van de ploegenopstelling worden de namen van de 6 opgestelde titularissen die deelnemen aan de ontmoeting vermeld
alsook de namen van 2 reserves die een eventueel afwezige speler moet vervangen.
 In geval van vertraging of afwezigheid van een opgestelde titularis, neemt de 1 e reserve verplicht deel aan de wedstrijd op de plaats en de
starttijd van de ontbrekende speler.
 In geval van vertraging of afwezigheid van een tweede opgestelde titularis, neemt de 2 e reserve verplicht deel aan de wedstrijd op de plaats
en de starttijd van de ontbrekende speler.
 In geval van vertraging of afwezigheid van twee opgestelde titularissen en de 1e reserve, neemt de 2e reserve verplicht deel aan de
wedstrijd op de plaats en de starttijd van de 1e ontbrekende speler.
X-3.a
ONVOLTALLIGE PLOEG MET EEN MINIMUM VAN 4 SPELERS

In geval een ploeg onvoltallig is, moet de tegenpartij verwittigd worden van het aantal aanwezige spelers.

In geval op het opstellingsformulier een onvoltallige ploeg voorkomt, moeten de aanwezige spelers de afslag nemen in de foursomes en de
eerste afslagen in de singles. De foursome is verplicht.
Straf bij overtreding op regel X-1, X-2, X-3.a:
Verlies van de ontmoeting van de dag met 3-0 en een score per match van 2 up en 1 te spelen.
X-3.b
ONVOLTALLIGE PLOEG MET MINDER DAN 4 SPELERS

In geval op het opstellingsformulier een onvoltallige ploeg voorkomt met minder dan 4 spelers, wordt dit als een forfait van de ploeg beschouwd.
Straf bij overtreding op regel X-3.b:
Toepassing van artikel IX-5.4
Opmerking:

XI

Ter informatie zal het secretariaat van de organiserende club één kwartier voor het begin van de ontmoeting de formulieren
van de ploegopstellingen "ad valvas" ophangen.

KAMPIOENSCHAP COMITE (Cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIË 2017)

Brussel, 29 juni 2017
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