REGLEMENT STABLEFORD • SEIZOEN 2019
ALGEMEEN
REGELEMENT Op alle wedstrijden van de iGolf MIX! competitie is het ALGEMEEN COMPETITIEREGLEMENT van
toepassing. Aanvullend daarop zijn in dit reglement een aantal zaken vastgelegd die specifiek
voor de stableford competitie gelden.

SPELVORM EN FLIGHTINDELING
FLIGHT INDELING Er wordt 18 holes stableford gespeeld. In de poulefase en kwartfinales wordt gespeeld in flights

van 3 personen, bestaande uit spelers van verschillende teams. In de halve finales en finale wordt
gespeeld in flights van 4 personen.

PUNTENTELLING De captain vult alleen van zijn eigen team de resultaten van de scorekaarten in op het
wedstrijdformulier.
•
•
•
•

Van beide 9 holes worden de scores van de spelers apart genoteerd.
Per team zijn de 4 beste scores per 9 holes bepalend.
De teamscore is de optelsom van 2 x de 4 beste scores.
Voor de uitslag gelden van de:
o Basisspelers: maximaal 22 stableford punten per 9 holes;
o Invallers: maximaal 18 stableford punten per 9 holes.

CONTROLE Bij iedere wedstrijd controleert de tegenpartij het wedstrijdformulier.
WEDSTIJDFORMULIER

De captain van een ander team controleert of de invulling van de resultaten op het
wedstrijdformulier gelijk is aan de scorekaarten. Iedere wedstrijd controleert de captain van een
ander team het wedstrijdformulier.

PLAY-OFF’S
PLAATSING De beste 20 teams uit de poulefase kwalificeren zich voor de play-off’s. De spelvorm en
puntentelling zijn gelijk aan de poulefase.

KWARTFINALES Er zijn 2 kwartfinales waarin steeds door 10 teams wordt gespeeld. Vanuit elke kwartfinale
plaatsen de beste 8 teams zich voor de halve finales.

HALVE FINALES Er zijn 1 halve finale waarin door 8 teams wordt gespeeld. Vanuit de halve finale plaatsen de
beste 4 teams zich voor de finale.

FINALE In de finale wordt door 4 teams gestreden om de winst van de iGolf MIX! competitie 2019.

OVERIGE REGELS
BAL OPNEMEN Indien een speler op een hole geen punten meer kan scoren, dient te allen tijde de bal
opgenomen te worden en een streep als score genoteerd.

Indien deze regel een of meerdere keren wordt overtreden, wordt dit in een poulewedstrijd
bestraft met een aftrek van 5 wedstrijdpunten voor het team. Bij speciale dagen volgt
diskwalificatie van de betreffende speler(s).
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AFWEZIGHEID EN/OF Diskwalificatie van een speler volgens Regel 6-3a volgt als:
UITSTAPPEN
•
De betreffende speler afwezig of te laat is en het team de wedstrijd begint met minder
•
•

dan 6 spelers.
De betreffende speler uit de wedstrijd stapt en het team de wedstrijd eindigt met
minder dan 6 spelers. Alle reeds door de speler behaalde stableford punten vervallen.
In poulewedstrijden volgt in beide gevallen een aftrek van 5 wedstrijdpunten voor het
team.

Uitzondering: indien een speler uit de wedstrijd stapt vanwege bijzondere omstandigheden
(bijvoorbeeld onweer, gezondheidsproblemen, of op advies van de ontvangende captain of de
organisatie wegens dringende en/of persoonlijke redenen) mogen de reeds door de betreffende
speler behaalde stableford punten wel meegeteld worden en volgt in poulewedstrijden geen
aftrek van wedstrijdpunten voor het team.
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