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           TERNESSE GCC 
REGLEMENT  MATCHPLAY 

COMPETITIE  2022 

 

1. Algemeen 

Alle wedstrijden worden op Ternesse gespeeld volgens de regels van de R&A Rules Limited en 

door de Sportcommissie opgestelde wedstrijdcondities, plaatselijke en tijdelijke regels, en als aan 

alle qualifying conditions is voldaan. 

Er is een afzonderlijke netto en bruto matchplay competitie. De competities staan open voor elke 

full member speler/speelster met een WHS handicap van maximum 36. 

Een netto en een bruto match kunnen niet gelijktijdig gespeeld worden. 

De deelnamefee bedraagt eenmalig €5, zowel voor de netto als bruto competitie. 

2. Match 

Er wordt gespeeld volgens een rechtstreeks knock-out systeem. 

De bovenste speler/speelster op de tabel heeft de verantwoordelijkheid om af te spreken met de 

tegenpartij binnen de bepaalde periode en ook de tee time te reserveren. 

Het samenstellen van de competitietabel gebeurt door lottrekking. 

De perioden worden bepaald na het afsluiten van de inschrijvingen en elke wedstrijd dient binnen 

die bepaalde termijn gespeeld worden. Komt er geen uitslag voor de afsluitdatum, dan wordt de 

winnaar bepaald door lottrekking. 

De bovenste speler/speelster op de tabel heeft de eer op de 1e hole. De speler/speelster die een 

hole wint heeft de eer op de volgende hole. 

Bij het niet kunnen uitspelen van de match, moet er een nieuwe datum afgesproken worden om 

de resterende holes te spelen. 

Als na 18 holes er een gelijke stand is, wordt er doorgespeeld volgens het principe van 

sudden death, terug startend op hole 1. 

De uitslag moet gemeld worden op het secretariaat, bij afwezigheid volstaat het een document of 

scorekaart met de namen van de spelers en de uitslag getekend door beide spelers in de 

scorekaartenbus te deponeren. 
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Bij afwezigheid van een der partijen aan het begin van de wedstrijd, verliest deze speler/speelster 

de match. 

Bij terugtrekking van een deelnemer gaat de tegenpartij door. 

3. Afslagplaatsen en Handicapverrekening 

 

3.1. NETTO Matchplay 

 

Voor elke match hebben beide spelers keuze van tee volgens het principe “Tee-It-Forward”, 

met beperking dat enkel naar voren en max. 1 tee ten opzichte van de referentietee (cfr. 

Wedstrijdreglement) mag worden afgeweken.  

 

De playing handicap wordt op basis van de gekozen tee berekend. De speler/speelster met de 

hoogste playing handicap krijgt strokes op basis van 75% van het verschil met de laagste 

playing handicap. De uitslag van de berekening van het verschil wordt (en vanaf ,5 naar 

boven) afgerond. 

De handicapslagen worden gegeven per hole volgens de stroke index, dus beginnend op 

stroke index 1. Als een match bij gelijkspel wordt verlengd, worden de handicapslagen op 

dezelfde holes gegeven als in de eerste ronde. 

3.2. BRUTO Matchplay 

 

Elke speler speelt verplicht van de referentietee (cfr. Wedstrijdreglement). 

 

De matches worden gespeeld zonder handicap verrekening, er worden dus geen strokes 

toegekend. 

 

4. Prijsuitreiking 

De prijsuitreiking heeft plaats na de finale op 16 oktober 2022. 

5. Onvoorziene gevallen 

De Sportcommissie beslist over zaken die dit reglement niet voorziet. 

 


