REGLEMENT
TEAM INTERCLUB NET = WISSELBEKER BOB CORDONS
Op elke zonale ½ finalewedstrijd Beker van Vlaanderen 2021 wordt een clubklassement
opgemaakt.
Het eindklassement wordt berekend op basis van de 2 beste stb netscores van de
deelnemende spelers (ploeg bestaat uit spelers met Hcp 0 – 18,4, waaronder verplichtend
1 dame) van elke club.
De 4 beste clubs strijden op de finalewedstrijd Beker van Vlaanderen (zaterdag 25
september 2021 – Millennium Golf) voor de Wisselbeker Bob Cordons.
• De 2 beste clubs in de zone GV West & Zuid
• De 2 beste clubs in de zone GV Oost & Noord
 TEAM SAMENSTELLING FINALE
3 spelers/speelsters met hcp 0 – 18,4 , waaronder verplichtend 1 dame.
De clubs kunnen vrij kiezen wie zij selecteren voor deze finale wedstrijd.
 SPELFORMULE
De wedstrijd wordt gespeeld over 18 holes Single Stableford.
Het Teamresultaat wordt bepaald door de som van de 2 beste stableford scores.
In geval van “gelijke stand” wordt rekening gehouden met de geëlimineerde net
stablefordscore.
Ingeval van blijvende gelijke stand zal het team met de laagste gezamelijke
Ex.Hcp als winnaar worden aangeduid.
Indien een ploeg slechts uit 2 spelers is samengesteld waaronder verplichtend 1 dame,
zal bij gelijke stand tussen 2 ploegen met 2 spelers rekening gehouden worden met de
laagste gezamelijk Ex. Hcp
 PRIJZEN FINALE
- 1ste (= Wisselbeker Bob Cordons) en 2de net
Tenminste 2 spelers van elke ploeg die een prijs hebben gewonnen, moeten aanwezig
zijn op de prijsuitreiking op zaterdag 25 september.
Bij afwezigheid wordt de prijs doorgegeven aan de volgende ploeg in het klassement.
 WEDSTRIJDCOMITÉ
Het comité bestaat uit:
•
De verantwoordelijke of een lid van de Sportcommissie van GV
•
Een federale scheidsrechter
• De sporttechnisch coördinator van GV of zijn aangestelde die tevens tornooileider is
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