Matchplay Knock-Out Laddercompetitie

Handicapverrekening:
De speler met de hoogste playing handicap krijgt van zijn tegenstander een aantal slagen dat gelijk is aan het
verschil tussen beide playing handicaps. Het maximum aantal slagen is echter 18.
De slagen op de moeilijkste holes zijn de holes met de laagste stroke-index. Moet u dus 4 slagen geven aan uw
tegenstander, dan vallen deze op de holes met stroke-index 1, 2, 3 en 4.

Play-off
Indien de partij na 18 holes eindigt in een gelijke stand, moet de wedstrijd worden beslist door een ‘sudden death
play off’. Op de extra holes, te starten bij hole 1, worden opnieuw de handicapslagen verrekend volgens de
hierboven genoemde regel.

Speltijden
In principe kunnen de afspraken gedurende de hele week gemaakt worden. We raden wel heel sterk af een
Matchplay Knock Out wedstrijd te plannen tijdens een wedstrijd van de wedstrijdkalender of tijdens een
wedstrijd van een van de commissies.

Afspraken maken
De persoon die bovenaan staat (gele vlak) op het speelschema, dient contact op te nemen met de tegenstander om
de speeldatum en tijd vast te stellen. Beide partijen zijn echter verantwoordelijk voor het tijdig spelen van de
wedstrijd. Door hun inschrijving voor de Matchplay Knock Out verplichten de deelnemers zich te voldoen aan
de eis om de wedstrijd binnen de voor de speelronde gestelde termijn vast te stellen en te spelen. De data voor de
uiterste speelrondes staan hieronder vermeld
Mochten beide partijen binnen de gestelde periode niet tot een afspraak kunnen komen, dan neemt de
wedstrijdcommissie de beslissing of de partij kan worden uitgesteld of dat beide partijen, dan wel een van de
partijen, uitgesloten wordt van verdere deelneming aan de Matchplay Knock Out. Dit kan ofwel door loting

geschieden ofwel door een beslissing van de wedstrijdcommissie na aanhoren van de argumenten van beide
partijen.
Mocht door overmacht een partij niet binnen de gestelde termijn kunnen worden gespeeld, dan dienen de spelers
zo snel mogelijk contact op te nemen met de wedstrijdleiding. Gebeurt dat niet dan worden beide partijen
uitgesloten van de volgende ronde en heeft de volgende tegenstander een walkover
1ste ronde voor 15 mei.
2de ronde voor 15 juni .
3de ronde voor 15 juli.
4de ronde voor 15 augustus.
5de ronde voor 15 september.
Finale voor 15 oktober.

