
 KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE 

 

2021 SRI-2ML - SPECIFIEK REGLEMENT CAT I DIV 2 HEREN – DAMES STROKE PLAY 
- Pagina 1 van 3 - 

SRI-2ML – INTERCLUBKAMPIOENSCHAP VAN BELGIE HEREN & DAMES 2021 
Cat I Divisie 2 Heren en Dames 

 4 en 5 september 2021  
* SPECIFIEK REGLEMENT  

* De Algemene Reglementen van de Interclubkampioenschappen van België 2021 en van de Federale Wedstrijden zijn van toepassing voor ieder punt dat 
niet door het huidige reglement behandeld wordt. 

 

0 tot VIII cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIE 2021 

 

IX FORMULE VAN HET KAMPIOENSCHAP 

IX-1 SAMENSTELLING VAN DE DIVISIE 2 IN CAT I HEREN EN DAMES 

Onder voorbehoud van bevestiging van de effectieve inschrijving van de teams en op basis van de resultaten van het Interclubkampioenschap 
van 2019, wordt de 2de divisie samengesteld uit 16 teams: 

• de teams gerangschikt op de 1ste tot en met de 4de plaats de verliezers van de barrages 2019 

• de teams gerangschikt op de 5de  tot en met de 12de plaats van de 2de divisie in 2019 

• de teams gerangschikt op de 1ste  tot en met de 4de  plaats van de 3de divisie in 2019 

IX-2 AANDUIDING VAN DE TERREINEN 

De twee dagen van het kampioenschap zullen de rondes worden gespeeld op Golf de Rigenée voor de Heren en op Golfclub Kampenhout voor 
de Dames. 

IX-3 ALGEMEEN REGEL VOOR DE RONDES  

 
Alle rondes worden gespeeld volgens de formule Stroke Play Brut. 

• Per ronde wordt de som van de 5 laagste scores van de 6 deelnemers per ploeg genomen. 

• Eindklassement: de som van de 2 rondes. Laagste som wint. 

• In geval van ex aequo tussen verschillende ploegen : - Laagste niet gebruikte score 
             - Daarna de som van de twee niet gebruikte scores 
             - Daarna de beste score in Ronde 2 
             - Daarna de beste score in Ronde 1      

 

IX-4 RONDES EN EINDKLASSEMENT 

 

RONDES  

 

Programma van de rondes 

 
Zaterdag 4 september : Ronde 1 
Zondag 5 september : Ronde 2 
 
De startijden voor Ronde 1 zullen ten laatste op donderdag 2 september gepubliceerd worden. 
 

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. 
 
 

EINDKLASSEMENT IN DE DIVISIE  

 
Het eindklassement zal opgemaakt worden volgens de som van de 2 rondes. 
De laagste som heeft de 1ste plaats behaald, de tweede laagste som de 2de plaats en zo verder. 
In geval exaequo zie “IX-3 Algemeen regel voor de rondes”. 
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Men I Divisie 2   
 
De 4 eerste ploegen van het eindklassement promoveren naar 1ste Divisie. 
Zij zullen plaats 9 tot en 12 krijgen in Divisie 1 in de editie van 2022. 
Al de andere ploegen blijven in Divisie 2 en zullen gerangschikt worden volgens de plaatsen in het eindklassement. 
 
Ladies I Divisie 2   
 
Na de 2 rondes zullen de 12 eerste ploegen in Divisie 2 voor de editie 2022 blijven. 
De 4 eerste ploegen zullen plaats 1 tot en met 4 krijgen. 
De 4 ploegen die van de eerste Divisie komen, zullen plaats 5 tot en met 8 krijgen. 
De ploegen van 5 tot en met 12 in het eindklassement zullen de plaatsen van 9 tot en met 16 in 2022 nemen. 
De ploegen die plaats 13 en lager behalen in het eindklassement zakken naar de 3de Divisie en zullen de plaatsen 1 – 3 in die Divisie krijgen 
volgens hun ranking in het eindklassement.  
 

 

IX-5 FORFAIT 

 

IX-5.1 Algemeenheden 

• Elk team die niet uit minimum 5 spelers bestaat, geeft forfait. 

• In geval van schorsing van één of meerdere team(s) door “forfait”, zullen de niet stijgende teams van de volgende divisie, deze vrijgekomen 
plaats(en) innemen in de volgende editie van het Kampioenschap. 

 

IX-5.2 Forfait tijdens de inschrijvingsperiode 

• Een team die forfait geeft tijdens de inschrijvingsperiode kan zich opnieuw inschrijven voor de volgende editie van het Kampioenschap. Zo’n team 
die zich opnieuw inschrijft zal automatisch op de laatste plaats van de laatste divisie terechtkomen. 

 

IX-5.3 Forfait na de inschrijvingsperiode 

• Een team dat forfait geeft na de afsluiting van de inschrijvingen, zal bij herinschrijving aan een volgende editie automatisch op de 
laatste plaats van de laatste divisie terechtkomen. 

• In geval een team forfait geeft na de afsluiting van de inschrijvingen, zal het team die alleen staat in de divisie onder deze van de 
"forfait" team, de plaats van de "forfait" team innemen in de matchplay tabel. 

 

IX-5.4 Forfait voor één van de twee rondes 

• Een team die forfait geeft voor één van de twee rondes van het Kampioenschap, wordt naar de laatste plaats van het eindklassement verwezen.  
 

X TEAMOPSTELLING 

 

X-1 ALGEMEENHEDEN 

• Elk team moet minstens uit 5 spelers bestaan (cf. IX-5.1) 

• Ten laatste dinsdag 31 augustus vóór 12u, moet de Teamcaptain schriftelijk het formulier van zijn teamopstelling voor de 1ste 
Ronde invullen en die per mail verzenden naar f.chapel@golfbelgium.be 

• De teamopstelling voor de 2de Ronde zal ten laatste op zaterdag 4 september voor 14u aan de Tornooidirecteur of Secretaris 
van het Tornooi moeten overhandigd worden.  

• Een speler geselecteerd voor een team zal deelnemen aan het Kampioenschap op basis van zijn EGA Handicap gestopt op 30 
oktober 2020. 

Straf bij overtreding op regel X-1: 
Toepassing van artikel IX-5.4 

 
 

X-2 VOLTALLIGE TEAM 

• Op het formulier van de teamopstelling dienen de namen te worden vermeld van de titularissen, die aangeduid zijn om deel te nemen aan 
de ontmoeting, alsook de namen van vijf reservespelers aangeduid om eventueel een ontbrekende titularis te vervangen. 

• In geval van afwezigheid of vertraging van één van de titularissen, neemt de eerste reservespeler verplicht deel aan de ontmoeting op het 
uur en in de plaats van de ontbrekende titularis.  

• In geval van afwezigheid of vertraging van een tweede titularis, neemt de tweede reservespeler verplicht deel aan de ontmoeting op het uur 
en in de plaats van de ontbrekende titularis. 

• En zo verder. 
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X-3.a ONVOLTALLIGE TEAM MET EEN MINIMUM VAN 5 SPELERS 

• De scores van de 5 spelers zullen in rekening genomen worden. 
 
 

X-3.b ONVOLTALLIGE TEAM MET MINDER DAN 5 SPELERS 

• In geval op het opstellingsformulier een onvoltallige team voorkomt met minder dan 4 spelers, wordt dit als een forfait van het team 
beschouwd. 

Straf bij overtreding op regel X-3.b: 
Toepassing van artikel IX-5.4 

 
 
 
 

XI KAMPIOENSCHAPCOMITE (cf. ARI – ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIE 2021) 

 
 
 

Brussel, 2 april 2021 

 


