SENIOR RYDER CUP 2022 - REGLEMENT

1. Samenstelling ploegen in 2022
•
•
•
•
•
•

Ploegselectie kan gemaakt worden uit alle Senioren (geboren 1972 of vroeger ) met max hcp 50
(Uitzondering :finale max hcp 45, en max 48 spelers).
In VM en NM ploeg kiezen telkens de Captains/Vice Captains Rood en Blauw hun ploegleden uit een lijst
van actueel spelende leden.
Bedoeling is dat gelijkwaardigheid tussen blauw en rood in de totaalsom van alle handicaps wordt
nagestreefd en een gelijke verdeling van dames en heren.
Eenmaal een speler/speelster is ondergebracht in Rood of Blauw blijft deze kleur een jaar behouden, of
zij nu in VM of NM aantreden.
Ploegen en Captains (Captain en Vice Captain) moeten vastgelegd zijn tegen 15 maart.

2. Spelformules ploegen – verrekening HCP/STROKES
•
•

•

TEXAS SCRAMBLE en 4BBB:
TEXAS SCRAMBLE : Strokeberekening door I-Golfsysteem
(Scramble with 2 players WHS 35% low, 15% high)
Ingeval van onpaar aantal spelers , dient de alleenspeler voor zijn kleur te spelen met één bal op eigen
hcp. Gezien het nadeel dat hieruit ontstaat, worden aan de alleenspeler 2 extra strokes verleend,
toegekend volgens het principe van toekenning volgens stroke-index.
4 BBB (strokeplay & stableford): 100 % van de Playing Handicap van elke speler.

2.bis Bijleggen van de bal:
Elk team-bestaande uit 2 personen-beslist na het spelen van de bal, met welke bal verder wordt gespeeld
en welke bal wordt bijgelegd. Het bijleggen van de bal gebeurt binnen 1 clublengte van de gekozen bal,
doch niet dichter bij de hole.
In tegenstelling tot de regel in het verleden, dient de bal, die bijgelegd moet worden bij de gekozen bal dewelke in de rough of semi rough ligt, eveneens geplaatst te worden in de rough of semi rough.
Uitwijken binnen een clublengte vanuit rough of semi rough naar de fairway is niet toegelaten.
Deze regel geldt uiteraard OOK VOOR HINDERNISSEN ttz bijplaatsen (1 clublengte) in de hindernis.
OP DE GREEN is de bijleg-afstand max 1 kaartlengte (15cm).

3.

Het invullen van de scorekaart
•
•
•
•

De spelers zullen de formule hanteren van het spel, zoals gepubliceerd op I-Golf.
Indien noodzakelijk zal voor aanvang van de wedstrijd eventueel nodige extra informatie gegeven
worden.
De spelwijze van de voor- en namiddagwedstrijden kunnen verschillend zijn.
Scorekaarten dienen-om geldig te zijn-zorgvuldig ingevuld te worden, voorzien van datum, naam en
handtekening van speler en marker.

•

4. Praktische afspraken
•
•

De teamverantwoordelijken (Captains of Vice Captains) moeten hun team voor de start bekend maken ,
om de starter voldoende tijd te geven de startlijst op te maken, moet er naar gestreefd worden, voor zover
mogelijk, de opstelling reeds op woensdag klaar te hebben.
Nieuwe senioren, die niet op de originele Rood/Blauwe lijsten voorkomen, worden bijgevoegd bij het team
dat het kleinst aantal deelnemers heeft op die wedstrijddag.

•

Tees: zoals onderstaand beschreven in het Sportreglement

•

Indeling categorieën voor wedstrijden te Kallo -Afslagplaatsen
Cat I WHS HCP 0 - 17,0 = back tees
Cat II WHS HCP 17,1 - 28,0 = front tees –
Cat III WHS HCP 28,1 - 36,0 = front tees –

Cat IV WHS HCP 36,1 - 45,0 = verplicht front tees (Ladies) - blue tees (Men) (en indien er plaats is, ook
deelname aan Rabbitswedstrijd)
Rabbits WHS HCP 45,1 - 50 = verplicht L oranje – M rood (enkel deelname aan 9 holesclubwedstrijd.)
•

Bij doelgroepwedstrijden (Ladies, Senioren, Men, Young Adults) kan er vrije tee-keuze zijn voor
handicaps vanaf 36,0 en lager. Dat bepaalt de stuurgroep van de doelgroep zelf, indien nodig zelfs per
wedstrijd.

5. Afwikkeling van een Ryder Cup speeldag en puntentoekenning
•
•
•
•
•
•
•

In functie van de ingeschreven spelers op I-golf, kiezen de Ryder Cup-Captains VM en NM hun
ploegopstelling.
De spelformule welke zal gespeeld worden wordt vastgelegd door de Captains VM en NM in onderling
overleg met de Ryder cup-Captains.
De gekozen formule zal met het openstellen van de wedstrijd op I-golf bekendgemaakt worden
De resultaten van Rood en Blauw in zowel VM en NM worden als volgt opgemaakt: winst= 2 punten;
Gelijkspel= 1 punt en Verlies = 0 punten.
Per wedstrijddag worden de scores van Rood en Blauw behaald cumulatief bijgehouden tot aan de
finaledag op het einde van het zomerseizoen.
Ingeval van discussie over het resultaat omwille van een niet volledig afgewerkte wedstrijd
(weersomstandigheden ea) zal een uitspraak hierover, in eerste instantie, genomen worden door de
Ryder Cup-verantwoordelijken, met name de resp Captains Rood en Blauw.
Slechts indien zij niet tot een besluit komen , zal de beslissing worden voorgelegd en genomen worden
door de Stuurgroep.

6. Prijzen
•
•
•

•

Elke donderdag worden de uitslag en prijzen afgeroepen na zowel de VM als NM wedstrijd.
Voor het bekomen van prijzen is aanwezigheid vereist.
Second nearest prijzen zullen toegekend worden aan het “team” (beide spelers) en niet aan de laatst
gespeelde nearest slag.
Ingeval van een second nearest met birdie, zullen alle navolgende teams die ook een “birdie” op spelen
op dezelfde hole, eveneens als team beloond worden. Dit door de verschillende startpositie van alle
teams.
Een speler kan slechts één prijs/speeldag winnen, bij winnen van meerdere door een speler zullen deze
verloot worden onder de aanwezigen.

7. Finale en prijsuitreiking
•
•
•
•
•

De finale tussen Rood en Blauw ,gekozen uit een mix van VM- en NM-spelers/speelsters, wordt in
principe gespeeld op de laatste senioren-donderdag in oktober (donderdag 27 oktober in 2022).
De wedstrijd wordt gespeeld volgens de formule Texas Scramble Matchplay
Alle flights in de finale worden bij voorkeur samengesteld uit gemengde VM en NM teams.
Er worden geen nearest prijzen uitgereikt in de finale.
De verwerking van de resultaten zal gebeuren “Per flight”.

7.1 Puntentoekenning in de Finale:
•

Elke flight, bij winst t.o.v het andere team: 3 Punten, bij gelijkspel: elk team 1 Punt, bij verlies: 0 Punten
Ongelijke flights (vb 2 spelers Rood en 1 speler Blauw) : aangepaste spelformule als volgt: Volledige
flight speelt in Texas Scramble Matchplay met scratchhandicap.
Puntenverdeling op basis van netto-score(3, 1 of 0 punten) zoals hiervoor beschreven

•

Winnaar van de Ryder Cup
De cumulatieve punten behaald in de zomer competitie worden samengeteld met de punten behaald in
de finale. De winnaar is het team dat het hoogste aantal punten heeft behaald.

•

Wat bij gelijkspel na de finale?
1. Winnaar zomer competitie is winnaar RC
2. Indien de zomercompetitie gelijk eindigde : aantal gewonnen wedstrijden in de zomer is
doorslaggevend.

3. Indien ook dit resultaat nog gelijk is: som van de individuele resultaten van de finale zijn
doorslaggevend.
•
•

De ploegen die de finale spelen moeten ten laatste 2 dagen op voorhand vastgelegd zijn zodat een
startlijst tijdig opgesteld kan worden. Voor 2022 moeten de ploegen uiterlijk op 25 oktober om 19.00u
samengesteld zijn.
Bij afzegging, of niet opdagen van een speler voor de finale, (behoudens, ongeval bijzondere
omstandigheden, ziekte of andere dringende redenen) moet de teamgenoot alleen spelen op eigen
handicap en mag hij slechts 1 x slaan (strokeverrekening zoals bovenstaand onder Par.2) .
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