TERNESSE GCC
REGLEMENT WINTERCUP 2017-2018
Het Wedstrijdreglement van Ternesse GCC is van toepassing tijdens het spelen van de Wintercup met volgende
aanvullingen:

1. Periode.
De Wintercup wedstrijden worden gespeeld op elke zondag en feestdag vanaf 29 oktober 2017 en wordt
afgesloten op zaterdag 31 maart 2018 met de finalewedstrijd ‘Golf by Ratio’. Als de baan nog voldoet aan
qualifying condities kan de startdatum worden verlaat.

2. Wedstrijdvoorwaarden.
Wedstrijdcategorieën:
 Dames Cat 1 tot 20,4 en Cat 2 20,5-36, Dames Rood
 Heren Cat 1 tot 18,4 en Cat 2 18,5-36, Heren Geel
Wedstrijdfee: 5 euro; juniors: 2,5 euro.
Spelformule:
 Single Stableford
 4BBB op 26 november 2017 en 21 januari 2018.
Er dient steeds uitgeputt te worden, ook op wintergreens, tenzij u niet meer kan scoren.
‘Preferred lies’ (Plaatsen) op elk kortgemaaid gedeelte door de baan .

3. Inschrijven en starttijden.
Er wordt ingeschreven in groepen van 3 of 4 op starttijd naar keuze. Onvolledige groepen worden mogelijk
aangevuld of bijeengezet.

4. “Buiten wedstrijd” spelen.
Tijdens de Wintercup is buiten wedstrijd spelen niet mogelijk.

5. Handicapaanpassing.
De Single Stableford wedstrijden zijn ‘Counting’. Vanaf de eerste wedstrijd wordt met een “Interne Handicap” (iHcp) gespeeld. Deze i-Hcp is een “fictieve winterhandicap” die gelijk gesteld wordt aan de EGA Exact hcp en die
wordt aangepast op basis van de behaalde resultaten tijdens de Single Stableford wedstrijden van de Wintercup.
De EGA Exact hcp blijft verder ongewijzigd.
Opmerkingen:
1. Om reden van door de KBGF opgelegde beperkingen m.b.t. de toepassing van de interne handicap mag de
baan niet langer zijn dan 2750 m. Voor de winterbaan werd hiervoor 200 m van de lengte van elke par 4 en van
elke par 5 afgetrokken van de normale lengte van de hole (de afstanden op de scorekaarten zijn dus niet
correct).
2. Golfers die Ternesse niet als homeclub hebben, kunnen geen i-Hcp van Ternesse bekomen. Hiervoor worden ze
ingeschreven als gast en worden er geen hcp-aanpassingen doorgevoerd.

6. Prijzen en Winnaar Wintercup.



Elke wedstrijd is er een prijs (waardebon) voor de 1e, 2e en/of 3e netto score per categorie in functie van
het aantal spelers.
Na het afsluiten van de Wintercup wordt er een rangschikking gemaakt op basis van de beste Stableford
scores per speler en is er een prijs voorzien voor de winnaar in elke categorie, nl. een waardebon van 80
euro bij Ternesse Golfshop.
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Het aantal beste scores wordt volgens volgende formule bepaald : 50% van de ingerichte wedstrijden met
afronding naar beneden.
Aangezien een speler tijdens de Wintercup van hcp categorie kan veranderen, wordt de speler in de
rangschikking ingedeeld in de categorie waar hij de meeste geselecteerde scores behaald heeft. Bij gelijk
aantal geselecteerde scores wordt hij ingedeeld in de categorie waar hij het laatst gespeeld heeft.
Bij gelijke stand volgt de eindrangschikking van de Wintercup het algoritme van i-Golf.

7. Onvoorziene gevallen.
De Captain en/of Sportcommissie beslist over zaken die dit wedstrijdreglement niet voorziet.

8. Specifiek Reglement en Kwalificatie voor “Golf by Ratio” competitie.
Deelnemers die zich wensen te kwalificeren voor het vervolg van de “Golf by Ratio” competitie, moeten over de
ganse periode van de Wintercup minstens 3 geldige kaarten inleveren.
De finalewedstrijd voor Ternesse vindt plaats op zaterdag 31 maart 2018. De spelformule is Single Stableford. De
eindwinnaar (mixed) die zich kwalificeert, is de speler met het beste netto resultaat dat wordt gevormd door het
samentellen van zijn score van de finalewedstrijd en het gemiddelde van zijn/haar 3 beste kaarten uit de Ternesse
Wintercup.
Als bij afgelasting van de wedstrijd op de finaledag (weer, staat van de baan en dergelijke) de wedstrijd niet kan
verplaatst worden naar een later tijdstip wint de speler met het hoogste gemiddelde van zijn/haar 3 beste kaarten
uit de wintercup. In geval van ex aequo zal de winnaar geloot worden.
Deze eindwinnaar speelt de finaleronde van 10 tot 13 juni 2018 in Lithuania, Vilnius Grand Resort.
In geval van afwezigheid van de laureaten op de prijsuitreiking zal hun prijs evenals hun eventuele kwalificatie
automatisch overhandigd worden aan de volgende op de lijst van de resultaten.
Eens de prijzen zijn toegekend zijn ze niet overdraagbaar aan anderen. Enkel golfers met maximum handicap 36 en
die minimum 18 jaar oud kunnen zich plaatsen voor de finale.
Het “Golf by Ratio” wedstrijdcomité voor de finalewedstrijd is samengesteld uit het wedstrijdcomité van Ternesse
GCC aangevuld met één vertegenwoordiger van “Golf by Ratio”. Het comité houdt toezicht op het goede verloop
van de finalewedstrijd en beslist in alle onvoorziene gevallen.
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