REGLEMENT BEKER VAN VLAANDEREN 2018
REGLEMENT
CLUBKWALIFICATIES BEKER VAN VLAANDEREN 2018
 DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Iedere club, lid van GV, duidt een single wedstrijd aan als kwalificatiewedstrijd.
Dit kan een aparte kwalificatiewedstrijd zijn of een wedstrijd geïntegreerd in een
andere club wedstrijd. Het is echter aan te raden om uw kwalificatiewedstrijd te
cumuleren met een andere clubwedstrijd. Deze wedstrijd moet ten laatste op 6
augustus hebben plaatsgevonden.
In elk van de organiserende clubs staat de wedstrijd open voor leden met een
EGA handicap.
Elke organiserende club is vrij om deze kwalificatie te beperken tot de eigen
leden of om leden van andere clubs toe te laten.
De voorwaarden voor inschrijving tot de wedstrijd (sluitingsdatum en
inschrijvingsrecht) worden door de clubs vastgelegd.
Een speler kan aan verschillende kwalificatiewedstrijden deelnemen maar kan
slechts 1 maal winnen. Wanneer dit toch het geval is dan wordt de prijs en/of
kwalificatie doorgegeven.

 SPELFORMULE
De wedstrijden worden gespeeld over 18 holes
Er zijn 5 categorieën:
- Mixed Brut Dames / Heren
- Net Heren I (0 - 18.4)
- Net Dames I (0 - 18.4)
- Net Heren II (18.5 - 36)
- Net Dames II (18.5 - 36)

 KWALIFICATIE & PRIJZEN
De winnaars van elke categorie worden uitgenodigd voor de zonale ½ finales
m.a.w. de winnaar Mixed brut, winnaar net Kat. I en II heren en winnaar net Kat.
I en II dames (= totaal van 5 spelers per club).
Golf Vlaanderen voorziet voor elke deelnemer een tee-gift en een prijs voor de
eerste in elke Kat.
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De bruto en netto kwalificaties zijn niet te cumuleren: de stand primeert en bij
gelijke stand primeert de brut kwalificatie op de net kwalificatie.
Hetzelfde geldt voor de prijzen.
Bij gelijk resultaat wordt rekening gehouden met de laatste 9, 6, 3 en laatste
hole.
Ingeval van blijvende gelijk resultaat wordt er rekening gehouden met de
handicap: winnaar brut-klassement: speler met de hoogste handicap, winnaar
net-klassement: speler met de laagste handicap.
Om recht te hebben op de prijs en de kwalificatie dient men aanwezig te zijn op
de prijsuitreiking.
Bij afwezigheid wordt de prijs en de kwalificatie doorgegeven aan de volgende
aanwezige in het klassement (max. top 8).
Indien de aanwezige winnaar weet dat hij niet kan deelnemen aan de zonale ½
finalewedstrijd, behoudt hij zijn prijs maar dient het wedstrijdcomité onmiddellijk
na de prijsuitreiking zijn kwalificatie door te geven aan de volgende aanwezige in
het klassement (max. top 8).
De gekwalificeerde kan zich naderhand niet laten vervangen voor de zonale ½
finalewedstrijd.
Elke gekwalificeerde zal tijdens de zonale ½ finalewedstrijd in de categorie
spelen in overeenstemming met zijn/haar huidige handicap.
Voor aanvang van elke kwalificatiewedstrijd zal het secretariaat gecontacteerd
worden betreffende enkele praktische richtlijnen.

 WEDSTRIJDCOMITÉ
Het Comité van de kwalificatiewedstrijd is dat van de organiserende club.
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 AANDUIDING ZONES + DATA ZONALE ½ FINALES
Zone 1:
OOST & WEST-VLAANDEREN + VLAAMS BRABANT - BRUSSEL
Damme G&CC, GS Gent, Ieper OGC, GC De Kluizen, R Latem GC, R Ostend GC,
G&CC Oudenaarde, G&CC de Palingbeek, Golf Puyenbroeck, Waregem GC,
Westgolf, Wellington Golf, Koksijde Golf Ter Hille, EC Private G Zwijnaarde
RA Anderlecht GC, KGC België, Brabantse GC, Duisburg MGC, G&BC Kampenhout,
Keerbergen GC, The National, Winge G&CC, GC De Wijnvelden, GC Steenpoel

Zonale ½ finale: Zaterdag 25/08 – G.C. KAMPENHOUT

Zone 2:
LIMBURG - KEMPEN - ANTWERPEN

Flanders Nippon G&BC Hasselt, Golfforum, Kempense GC, GC Lanaken, Lilse GC,
R. Limburg G.C., Millennium GC, GC Nuclea, Spiegelven GC, Steenhoven G&CC,
GC Witbos, ATgolf
R Antwerp GC, Antwerp GS, GC Beveren, Brasschaat G&CC, Cleydael GC, Drie Eycken
GC, GC Krokkebaas, GC Puurs, Rinkven GC, Ternesse G&CC, Dragon Golf

Zonale ½ finale: Zondag 26/08 – FL. NIPPON G.&B.C. HASSELT
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REGLEMENT
ZONALE ½ FINALE WEDSTRIJDEN
BEKER VAN VLAANDEREN 2018
 DATA
Zonale ½ finale: zaterdag 25/08 – G.C. Kampenhout
Zonale ½ finale: zondag 26/08 – Fl. Nippon G.&B.C. Hasselt

 DEELNEMINGSVOORWAARDEN
De winnaars van elke categorie van de kwalificatiewedstrijden Beker van
Vlaanderen maw de winnaar Mixed brut, winnaar net Kat. I en II heren en
winnaar net Kat. I en II dames (= totaal van 5 spelers per club).
Elke gekwalificeerde zal tijdens de zonale ½ finalewedstrijd in de categorie
spelen in overeenstemming met zijn/haar huidige “confirmed” handicap.
De gekwalificeerden van de kwalificatiewedstrijden Beker van Vlaanderen kunnen
zich op deze zonale ½ finalewedstrijd NIET laten vervangen.

 SPELFORMULE
De wedstrijd wordt gespeeld over 18 holes, single stableford, counting

 KWALIFICATIE & PRIJZEN
De eerste 6 in de rangschikking van de zonale ½ finales m.a.w. de 1ste 6 in
cat. Mixed Brut, cat. I heren en dames en cat. II heren en dames (= 30 per
zone) worden uitgenodigd voor de finale.
Golf Vlaanderen voorziet volgende prijzen:
1ste , 2de , 3de Mixed Brut
1ste , 2de , 3de net heren in de 2 categorieën
1ste , 2de , 3de net dames in de 2 categorieën
De 4de , 5de en 6de in de verschillende categorieën ontvangen een
kwalificatievoucher voor de finale.
De bruto en netto kwalificaties zijn niet te cumuleren: de stand primeert en bij
gelijke stand primeert de brut kwalificatie op de net kwalificatie.
Hetzelfde geldt voor de prijzen.
Bij gelijk resultaat wordt rekening gehouden met de laatste 18, 9, 6, 3 en laatste
hole.
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Ingeval van blijvende gelijk resultaat wordt er rekening gehouden met de
handicap: winnaar brut-klassement: speler met de hoogste handicap, winnaar
net-klassement: speler met de laagste handicap.
Om recht te hebben op de prijs en de kwalificatie dient men aanwezig te zijn op
de prijsuitreiking.
Dress Code Prijsuitreiking: Smart Casual (omkleden is verplicht, geen golfkledij,
vest en hemd voor de heren)
Bij afwezigheid of niet-eerbiediging van de Dress Code wordt de prijs en de
kwalificatie doorgegeven aan de volgende aanwezige in het klassement (max.
top 8).
Indien de aanwezige winnaar weet dat hij niet kan deelnemen aan de
finalewedstrijd, behoudt hij zijn prijs maar dient het wedstrijdcomité onmiddellijk
na de prijsuitreiking zijn kwalificatie door te geven aan de volgende aanwezige in
het klassement (max. top 8).
De gekwalificeerde kan zich naderhand niet laten vervangen voor de
finalewedstrijd.
Elke gekwalificeerde zal tijdens de finalewedstrijd in de categorie spelen
in overeenstemming met zijn/haar huidige “confirmed” handicap.
Over het verloop van de wedstrijd of de toepassing van het reglement worden
geen briefwisselingen of telefoongesprekken gevoerd.
GV heeft het recht om fotomateriaal van de wedstrijd te publiceren en te
gebruiken voor haar werking.

 AFSTANDMETERS – GSM - GEMOTORISEERDE GOLFVOERTUIGEN*
Conform de “Federal Tour General Regulations 2018”
*Gemotoriseerde voertuigen worden toegelaten mits goedkeuring door het
wedstrijdcomité GV. Hiervoor heeft de betrokken speler een geldig
doktersattest nodig.

 WEDSTRIJDCOMITÉ
Het comité bestaat uit:
• De verantwoordelijke of een lid van de Sportcommissie van GV;
• Een federale scheidsrechter;
• Tornooileider aangeduid door GV.
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REGLEMENT
FINALE WEDSTRIJD
BEKER VAN VLAANDEREN 2018
ZONDAG 16 SEPTEMBER – KEERBERGEN G.C.
 DEELNEMINGSVOORWAARDEN
De eerste 6 in de rangschikking van de zonale ½ finales m.a.w. de 1ste 6 in
cat. Mixed brut, cat. I heren en dames en cat. II heren en dames (= 30 per
zone).
Elke gekwalificeerde zal tijdens de finalewedstrijd in de categorie spelen in
overeenstemming met zijn/haar huidige “confirmed” handicap.
De gekwalificeerden van de zonale ½ finalewedstrijden kunnen zich op deze
finalewedstrijd NIET laten vervangen.

 SPELFORMULE
De wedstrijd wordt gespeeld over 18 holes, single stableford, counting

 PRIJZEN
Golf Vlaanderen voorziet de volgende prijzen:
- 1ste , 2de en 3de Mixed brut
- 1ste , 2de en 3de net heren in de 2 categorieën
- 1ste , 2de en 3de net dames in de 2 categorieën
De bruto en netto prijzen zijn niet te cumuleren: de stand primeert en bij gelijke
stand primeert de brut prijs op de net prijs.
Bij gelijk resultaat wordt rekening gehouden met de laatste 18, 9, 6, 3 en laatste
hole.
Ingeval van blijvende gelijk resultaat wordt er rekening gehouden met de
handicap: winnaar brut-klassement: speler met de hoogste handicap, winnaar
net-klassement: speler met de laagste handicap.
Dress Code Prijsuitreiking: Smart Casual (omkleden is verplicht, geen golfkledij,
vest en hemd voor de heren)

Golf Vlaanderen vzw – Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem –
635-4293501-41 - tel. 02 752 83 30 – fax. 02 752 83 39 email : info@golfvlaanderen.be – www.golfvlaanderen.be

p. 6

Bij afwezigheid of niet-eerbiediging van de Dress Code wordt de prijs
doorgegeven aan de volgende aanwezige in het klassement (max. top 8).
Over het verloop van de wedstrijd of de toepassing van het reglement worden
geen briefwisselingen of telefoongesprekken gevoerd.
GV heeft het recht om fotomateriaal van de wedstrijd te publiceren en te
gebruiken voor haar werking.

 AFSTANDMETERS – GSM - GEMOTORISEERDE GOLFVOERTUIGEN*
Conform de “Federal Tour General Regulations 2018”
*Gemotoriseerde voertuigen worden toegelaten mits goedkeuring door het
wedstrijdcomité GV. Hiervoor heeft de betrokken speler een geldig
doktersattest nodig.

 WEDSTRIJDCOMITÉ
Het comité bestaat uit:
• De verantwoordelijke of een lid van de Sportcommissie van GV;
• Een federale scheidsrechter;
• De tornooileider aangeduid door GV.
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