WINTER ECLECTIC GC KAMPENHOUT 2019 - 2020

REGLEMENT
OMSCHRIJVING WEDSTRIJD:
Eclectic is een spelformule in stroke play waarbij een speler (speelster) verscheidene keren
het parcours van GC Kampenhout speelt . Per hole wordt steeds de beste score, gemaakt over
alle gespeelde rondes, weerhouden.
De Winter Eclectic in Kampenhout is een regelmatigheidscriterium over alle door het
Sportcomité georganiseerde Club Eclectic wedstijden gedurende de winterperiode : in
principe op zondagen tussen 3 november en 31 maart 2020. Deze Eclectic wedstrijden zullen
afgewisseld worden met Matchplay wedstijden tijdens de winter. De Matchplay wedstrijden
vallen niet onder deze wedstrijd formule.
DEELNEMINGVOORWAARDEN:
Alle leden van GC Kampenhout mogen aan dit criterium deelnemen. Deze wedstrijden staan
dan eveneens open voor de Rabbits. Inschrijvingen gebeuren via I-Golf en het secretariaat
stelt de flights op.
Er mag ofwel 9 ofwel 18 holes gespeeld worden (via i-golf kies je vooraf op je 9 of 18 holes
wil spelen), met start van hole 1 of hole 10. Dus ook <=36 hcp spelers kunnen beslissen om
maar 9 holes te spelen per wedstrijd.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de normale regels, inclusief de local rules .
Uiteraard gelden de tijdelijke regels, zoals ze op het groot info bord aan de gevel van het
secretariaat aangekondigd worden, zoals het dragen van de golftas, het plaatsen van de bal op
de fairways, de sluiting van bepaalde holes, enz.
SPELFORMULE :
Er wordt gespeeld vanaf de winter tee-offs met aankomst op de zomergreens ; dus bij
wintergreens, gelden de resultaten niet voor de Eclectic rangschikking.
De spelformule is strokeplay. Om traag spel te vermijden, is het maximum aantal toegelaten
slagen per hole gelijk aan 9, met vermelding van 10 op de scorekaart of een kruis.
Alle scorekaarten worden binnen gebracht in secretariaat. Er is geen prijsuitreiking per
Eclectic wedstrijd.
De uitslagen van alle wedstrijden worden verwerkt in een algemeen klassement dat leidt tot
een eindrangschikking per categorie met, enerzijds bruto en anderzijds netto scores. De
algemene rangschikking zal wekelijks of ten laatste 2 weken na de wedstrijd medegedeeld
worden via de website van Golfclub Kampenhout,
Alle eventuele betwistingen worden beslecht door de Captian en/of Vice-Captian.
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RANGSCHIKKING :
Voor de Eclectic rangschikking worden wel 18 holes in rekening gebracht met uitzondering
van de Rabbits waar enkel 9 holes zullen in rekening gebracht worden. Indien niet alle holes
gespeeld zijn zal er voor de holes niet gespeeld zijn 10 strokes aangerekend worden.
Indien tijdens de winter periode bepaalde holes voor een langer tijd niet open waren zullen
deze niet in rekening gebracht worden voor de rankschikking (v.b. afsluiting holes door
wateroverlast).
Er zijn drie catergorieën:
Cat. 1 - Beste Brutto score (zonder hcp verrekening) over 18 holes met prijs voor:
- 1e junior
- 1e ladies
- 1e men
Cat. 2 - Beste Netto score (75% van de hcp verrekend) over 18 holes met prijs voor:
- 1e plaats
- 2e plaats
- 3e plaats
Cat. 3 - Beste Rabbit score over 9 holes met prijs voor:
- 1e plaats
Voor de prijzen zal er geen cumul toegestaan worden. De prijsuitreiking per categorie zal
plaatsvinden na de laatste winter Eclectic wedstrijd van het winterseizoen.
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