KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE
SRIBG-U14 – INTERCLUBKAMPIOENSCHAP VAN BELGIE 2021 VOOR MINIEMEN
BOYS-GIRLS U14
TBC
12 - 16 april 2021
* SPECIFIEK REGLEMENT
* De algemene Reglementen van Interclubkampioenschappen van België 2021 en van de Federale wedstrijden zijn van toepassing voor ieder punt dat niet
door het huidige reglement behandeld wordt.

VOORWOORD
• Het Interclubkampioenschap van België voor MINIEMEN (-14 jaar) wordt georganiseerd, indien er zich tenminste 2 clubs inschrijven.
• Na de kwalificatie over 36 holes in STABLEFORD zonder handicap (1 stroke per hole), wordt er gespeeld volgens de formule Match play
zonder handicap.
• Het kampioenschap is voorbehouden aan AMATEUR spelers.
• Elke club, effectief lid van de KBGF, mag één jongensploeg inschrijven (“Team Boys”) en één meisjesploeg (“Team Girls”).
0 tot III cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBSKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIE 2021

IV

SAMENSTELLING VAN DE PLOEGEN (cf. ARI – ARTIKELS II-III ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN
BELGIË 2021)
Iedere in aanmerking komende speler (zie II), die aan de handicapvoorwaarden voldoet (zie III) mag slechts in één categorie deelnemen
aan dit kampioenschap, buiten de volgende uitzondering:
• Een miniem mag op het samenstellingsformulier van zowel de Interclubs JUNIOREN als MINIEMEN voorkomen. Hij mag maar slechts
in één van beide Interclubs spelen.
IV-1.1

IV-1.2

IV-3

De Club zal het secretariaat van de KBGF op de hoogte brengen van de samenstelling van de ploegen door het desbetreffende
formulier te laten geworden ten laatste op maandag 15 maart 2021.
Voor de gehele duur van het Kampioenschap, zal de captain de ploeg volgens het samenstellingsformulier, gestopt op 15
maart 2021, opstellen.
Elke club dient onderstaande te vermelden op het samenstellingsformulier:
- Naam, voornaam en federaal nummer
- EGA Handicap gestopt op 30 oktober 2020
- De geboortedatum
Elke ploeg moet minimum uit 2 en maximum uit 6 spelers worden samengesteld.
Straf bij overtreding op regel IV:
Diskwalificatie van de ploeg

V

ROL VAN DE PLOEGCAPTAIN (cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIË 2021)

VI

KLACHTEN (cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIË 2021)

VII

VARIA (cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIË 2021)
SPECIFIEKE VARIA VOOR HET KAMPIOENSCHAP BOYS EN GIRLS MINIEMEN

VII-4
GEDRAG
Indien tijdens het verloop van het Kampioenschap een speler ongewenst gedrag vertoont t.a.v. zijn medespelers, het publiek, de
verantwoordelijken, de organiserende club (bv. gooien of slaan met clubs, grove woorden etc.), zal hij een officiële waarschuwing krijgen. Bij
herhaalde inbreuk, riskeert hij de diskwalificatie in Stroke Play en het verlies van de match in Match Play voor de desbetreffende
ontmoeting.
VII-5
TABAKSGEBRUIK
Het is de leden van de ploeg (titularissen en reserves) verboden op het gehele grondgebied van de club te roken tijdens het gehele verloop
van het Kampioenschap. Elke inbreuk vastgesteld door een lid van het Kampioenschapcomité kan de diskwalificatie in Stroke Play en het
verlies van de match in Match Play voor de desbetreffende speler tot gevolg hebben.
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VII-6
BEGELEIDERS
Tijdens het gehele verloop van het Kampioenschap, moeten de begeleiders – ouders, trainers, clubbestuurders, omkadering, supporters,
etc. – zich op het terrein op een redelijke afstand van de spelers houden, met name op een afstand waar het niet mogelijk is om richtlijnen te
geven of om tussen te komen in het verloop van een partij. Voor elke vastgestelde inbreuk tegen Regel 10.2 van de Golfregels zal de in
deze regel voorziene straf toegepast worden.
Nota:

Voor elke inbreuk tegen punt VII-4 en VII-5 is enkel het Kampioenschapcomité bevoegd, nadat de speler aangehoord werd, om
een dergelijke sanctie te nemen.

VIII

INFORMATIE (cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIË 2021)

IX

FORMULE VAN HET KAMPIOENSCHAP

IX-1
DUUR VAN HET KAMPIOENSCHAP
Het Kampioenschap wordt gespeeld over 4 of 5 dagen.
IX-2
KWALIFICATIEFASE – TEAM BOYS (3 SPELERS) EN TEAM GIRLS (3 SPEELSTERS)
1. De kwalificatiefase wordt gespeeld over 2 * 18 holes Single STABLEFORD zonder handicap, 1 stroke per hole.
2. De 2 beste scores op 3 van iedere ploeg worden opgeteld en de klassering in de Match Play tabel zal worden bepaald volgens de verkregen
resultaten.
In geval van gelijke stand voor één van de 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

FINALE FASE: MATCH PLAY ONTMOETINGEN

IX-3.1 Algemene regel voor de ontmoetingen
Alle ontmoetingen worden gespeeld in Match Play zonder handicap.
• Interclubs Boys:
3 singles
• Interclubs Girls:
3 singles
Voor elke single match:
1 punt toegekend in geval van overwinning
0 punten toegekend in geval van verlies
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.
Indien reeds een beslissing is gevallen in een ontmoeting, zal de overgebleven match niet verder gaan dan de 18e hole. Indien de match na
18 holes “square” staat, ontvangen beide ploegen 0,5 punt 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.
Ingeval van afwezigheid van een speler VOOR het begin van de match, en indien hij niet door een reserve kan vervangen worden, wordt aan
de tegenspeler 1 punt toegekend.
Ingeval van opgave van een speler NA het begin van de match, wordt aan de tegenspeler 1 punt 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 punten verzameld tijdens de individuele matchen door het geheel van
de spelers van elke ploeg. De ploeg die het grootste aantal punten zal behaald hebben, wint de ontmoeting.
IX-3.2 Ontmoetingstabellen – TEAM BOYS (3 SPELERS) EN TEAM GIRLS (3 SPEELSTERS)
De tabel met de Match Play ontmoetingen is opgemaakt volgens het klassement van de ploegen in de kwalificatiefase of door loting, met
name:
8 gekwalificeerde ploegen
1–8
2–7
4–5
3–6
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IX-4
FORFAIT VAN EEN PLOEG
• Elke forfait van een ploeg moet voor het begin van het Kampioenschap schriftelijk bevestigd worden aan het Kampioenschapcomité.
X

OPSTELLING VAN DE PLOEGEN

X-1
ALGEMEENHEDEN TEAM BOYS EN TEAM GIRLS
• De opstelling van de ploeg moet gebeuren op basis van het samenstellingsformulier dat werd ingezonden ten laatste op 15 maart 2021.
• In geval een ploeg onvoltallig is, moet de tegenpartij verwittigd worden van het aantal aanwezige spelers.
• Ten laatste een kwartier vóór de starttijd van de eerste speler van zijn ploeg in de kwalificatieronde en 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 het Kampioenschap. Eenmaal het formulier met de ploegopstelling 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.
• Een speler geselecteerd voor een ploeg zal deelnemen aan het Kampioenschap op basis van zijn EGA Handicap gestopt op 30
oktober 2020.
X-2
KWALIFICATIEFASE TEAM BOYS EN TEAM GIRLS
• Op het formulier van de ploegopstelling worden de namen van de 3 titularissen + de 3 reserves die de eventueel afwezige speler zullen
moeten vervangen.
• De Ploegcaptain moet verplicht zijn ploeg opstellen volgens stijgende volgorde van de EGA Handicaps. De spelers moeten deze
orde naleven en zich op tijd aan de afslag aanbieden
• 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 de ploeg geen 2 spelers kan opstellen zal de ploeg gediskwalificeerd worden.
X-3
MATCH PLAY FASE - TEAM BOYS EN TEAM GIRLS
• Indien een ploeg geen 2 spelers kan opstellen zal deze ploeg de ontmoeting verliezen.
• De Ploegcaptain moet verplicht zijn ploeg opstellen volgens dalende volgorde van de EGA Handicaps. De spelers moeten deze orde
naleven en zich op tijd aan de afslag aanbieden
• Op het formulier van de ploegopstelling 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 aan de tegenstander het matchpunt worden gegeven.
• In het geval dat de ploeg incompleet is (1 speler ontbreekt) zullen de aanwezige spelers de laatste starttijden moeten innemen.
• In geval van een gelijk aantal punten na een ontmoeting waarbij beide ploegen slechts 2 spelers opgesteld werden, zal iedere Ploegcaptain 1
speler 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.
Straf bij overtreding op regel X:
Stroke Play: Diskwalificatie van de ploeg – Match Play: Verlies van de ontmoeting
Opmerking:
XI

Ter informatie, het secretariaat van het Kampioenschapcomité zal een kwartier voor het begin van de ontmoeting de
formulieren van de ploegopstelling "ad valvas" ophangen.

KAMPIOENSCHAPCOMITE (cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIË 2021)
Brussel, 1 december 2020
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