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Clubkampioenschappen Matchplay 2019
S t a r t v o o r w a a r d e n
Dames sr. (50+)

aantal deelnemers: 16 rode tee

Heren sr. (50+)

aantal deelnemers: 28 gele tee

Dames
Heren
Categorie:

Voorronde
za. 31 aug., ochtend

Dames
Heren

aantal deelnemers: 28 witte tee
1ste ronde:

Dames sr.
Heren sr.

aantal deelnemers: 16 blauwe tee

za. 7 sept. ochtend

Kwart finale:

Halve finale:

Finale:

za. 7 sept.

zo. 8 sept.

za. 14 sept.

zo. 15 sept. middag

za. 7 sept.

zo. 8 sept.

za. 14 sept.

zo. 15 sept. middag

za. 14 sept. ochtend

za. 14 sept. middag

za. 14 sept. ochtend

za. 14 sept. middag

zo. 15 sept. middag
zo. 15 sept. ochtend

zo. 15 sept. middag

Per categorie plaatsen 4 deelnemers zich rechtstreeks voor de 1ste ronde, te weten: de Matchplaykampioen
van 2018 aangevuld met de 3 best geclasseerde spelers van de Strokeplaykampioenschappen 2019.
De overige deelnemers worden aangevuld op basis van laagste handicap.
Bij meer dan 16 inschrijvingen in de categorieën Heren en Heren Senioren zal er een voorronde zijn.
Sluitingsdatum inschrijving en peildatum handicap Heren- + Dames senioren donderdag 22 augustus 2019.
Sluitingsdatum inschrijving en peildatum handicap Heren + Dames donderdag 29 augustus 2019.
Bij inschrijving verplicht men zich alle wedstrijddagen aanwezig te kunnen zijn.
De indeling van de voorronde is op basis van hoge hcp tegen lage hcp. Voor de 1ste ronde zal er geloot worden.
De startlijst van de voorronde voor de Heren senioren zal bekend worden gemaakt op zaterdag 24 augustus 2019.
Op zaterdag 31 augustus 2019 zal verdere loting plaatsvinden voor alle categorieën.
Alle wedstrijden zijn zonder verrekening van handicap.
Bij een gelijke stand na 18 holes wordt de wedstrijd beslist via
' sudden death playoff ' op hole 1, 5 & 18.
Wedstrijdvoorwaarden: zie wedstrijdreglement.
Inschrijven via Internet: vanaf heden
Inschrijfgeld: € 5,00.
Wedstrijdleiding: Wedstrijdcommissie

https://sites.google.com/site/wedstrijdgolfcluboudemaas/Clubkampioenschappen/matchplay-2019?pli=1
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