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SRISP – INTERCLUBKAMPIOENSCHAP STROKEPLAY VAN BELGIE 2019   
Royal Golf Club du Hainaut (Heren) 

Golf de Naxhelet (Ladies) 
9, 10 & 11 Augustus 2019 
* SPECIFIEK REGLEMENT 

* De algemene Reglementen van Interclubkampioenschappen van België 2019 en van de Federale wedstrijden zijn van toepassing voor ieder punt dat niet 

door het huidige reglement behandeld wordt. 

 
VOORWOORD 
• Het Interclubkampioenschap van België Strokeplay wordt georganiseerd, indien er zich tenminste 2 clubs inschrijven.  

• Kampioenschap over 54 holes in Strokeplay zonder handicap, met cut na 36 holes. 

• Het kampioenschap is voorbehouden aan AMATEUR spelers. 

• Elke club, effectief lid van de KBGF, mag één Damesploeg  (« Team Ladies ») en één Herenploeg (« Team Men ») inschrijven. 

• Er is een klassement per Team en een individueel Klassement. 

• Het individueel klassement telt mee voor de WAGR-Ranking voor spelers die de eerste twee rondes gespeeld hebben. 

 

0 tot III   cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBSKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIE 2019 
 

 

IV  SAMENSTELLING VAN DE TEAMS (cf. ARI – ARTIKELS II-III ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN 

BELGIË 2019) 
 
IV-1.1 De Club zal het secretariaat van de KBGF op de hoogte brengen van de samenstelling van de teams door het desbetreffende 

formulier te laten geworden ten laatste op donderdag 1 augustus 2019.  
 Voor de gehele duur van het Kampioenschap, zal de captain de ploeg volgens het  samenstellingsformulier, gestopt op  1 

augustus, opstellen. 
IV-1.2 Elke club dient onderstaande te vermelden op het samenstellingsformulier: 

- Naam, voornaam en federaal nummer 
- EGA Handicap gestopt op 1 juli 2019 
- De geboortedatum 

IV-3 Elk team moet minimum uit 2 en maximum uit 8 spelers worden samengesteld. 

 
Straf bij overtreding op regel IV: 

Diskwalificatie van de ploeg 

 

V ROL VAN DE TEAMCAPTAIN (cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIË 2019) 
 

 

VI KLACHTEN (cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIË 2019) 
 

VII VARIA (cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIË 2019) 
               SPECIFIEKE VARIA VOOR HET KAMPIOENSCHAP STROKE PLAY 
 

VIII INFORMATIE (cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIË 2019) 
 

 

VIII-3 SLECHTE EN UITZONDERLIJKE WEERSOMSTANDIGHEDEN 

In geval van onweer, wateroverlast zullen de wedstrijden tijdelijk stilgelegd worden. Zodra het weer en terrein het toelaat zal het 
spel hervat worden. 
 
Het Kampioenschapcomité beoordeelt de situatie en beslist ter plaatse. 

 

 

IX FORMULE VAN HET KAMPIOENSCHAP  
 

IX-1 DUUR VAN HET KAMPIOENSCHAP 
Het Kampioenschap wordt gespeeld over 3 dagen. 

 



K.B.G.F. 
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IX-2 TEAM MEN (3 SPELERS) EN TEAM LADIES (3 SPEELSTERS) 
• Het Kampioenschap wordt gespeeld over 3 rondes van 18 holes Single Strokeplay zonder handicap. 

• De 2 beste scores op 3 van iedere ploeg worden opgeteld en de klassering zal worden bepaald volgens de verkregen resultaten. 

• Na 2 rondes (36 holes) wordt er een cut doorgevoerd voor de 18 beste teams en ex aequo’s. 
• De top 25 spelers volgens individueel klassement mogen door, ongeacht of hun team de cut haalde of niet. (Voor een top 25 speler 

wiens team de cut haalde, is het aan de captain om te beslissen of de spelers de derde ronde speelt. Voor een top 25 speler wiens team 

de cut niet haalde is het aan de speler om te beslissen of hij ronde 3 speelt).  

 

In geval van een ex aequo bij de teams voor de eerste plaats wordt er een Play-Off georganiseerd, elke Captain duidt twee (2) spelers aan die de 

ploeg vertegenwoordigen in een hole-by-hole Play-Off, de som van de twee (2) scores bepalen de ploegscore. 

 

In geval van gelijke stand voor één van de andere plaatsen, zullen de ploegen als volgt worden verdeeld: 

1.   de beste geëlimineerde score 

2.   de beste score 

3.   de tweede beste score 

4.   in geval van blijvende gelijke stand, zal de verdeling gebeuren door loting. 
 
IX-3 FORFAIT VAN EEN PLOEG 
• Elke forfait van een ploeg moet voor het begin van het Kampioenschap schriftelijk bevestigd worden aan het Kampioenschapcomité.  

• Elke forfait van een ploeg gemeld tijdens het Kampioenschap heeft voor de ploeg een schorsing van deelname voor de volgende editie 

van het Kampioenschap tot gevolg, behalve in geval van overmacht. 

 

X OPSTELLING VAN DE PLOEGEN 
• De opstelling van het team moet gebeuren op basis van het samenstellingsformulier dat werd ingezonden tenlaatste op 1 augustus 2019. 
• Ten laatste een kwartier vóór de starttijd van de eerste speler van zijn team, moet de Ploegcaptain schriftelijk het formulier van 

zijn teamopstelling invullen en eventueel verzegeld afgeven aan het secretariaat van het Kampioenschap. Eenmaal het formulier met 

de teamopstelling aan het secretariaat van het Kampioenschap werd overhandigd, mag hieraan geen enkele wijziging meer worden 

aangebracht. 

• Enkel spelers die aanwezig zijn op de club waar gespeeld wordt mogen op het opstellingsformulier voorkomen. 

• De Teamcaptain moet verplicht zijn team opstellen volgens stijgende volgorde van de EGA Handicaps. De spelers moeten deze 

orde naleven en zich op tijd aan de afslag aanbieden. 

• Een speler geselecteerd voor een ploeg zal deelnemen aan het Kampioenschap op basis van zijn EGA Handicap gestopt op 1 juli 
2019. 

• Op het formulier van de teamopstelling worden de namen van de 3 titularissen + de 3 reserves die de eventueel afwezige speler zullen 

moeten vervangen. 

• In geval van vertraging of afwezigheid van een opgestelde titularis, moet hij door één van de 3 reserves vervangen worden. 

• Indien de afwezige titularis niet vervangen kan worden, zal enkel rekening gehouden worden met de 2 overblijvende scores. 

• Indien het team geen 2 spelers kan opstellen zal het team gediskwalificeerd worden. 

 
Straf bij overtreding op regel X: 

Diskwalificatie van de ploeg 
 

 

XI KAMPIOENSCHAPCOMITE (Cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIË 2019) 

 
 

Brussel, 30 januari 2019 

 


