Wedstrijd instructie Mixed Matchplay Kampioenschap 2018
In de periode april-oktober wordt het kampioenschap Mixed Matchplay gespeeld.
Mixed Matchplay is een wedstrijdvorm waarbij 2 spelers, een dame en een heer, als
partners (team) een “foursome” matchplay spelen tegen een ander team over
maximaal 18 holes (of minder wanneer de wedstrijd eerder beslist is). Partners spelen
met één bal en slaan om beurten. Spelers mogen zelf bepalen wie van hen, de
dame of de heer, afslaat op de oneven holes en wie op de even holes.
Deelnemers zijn ingedeeld in één van de 8 poules van maximaal 5 teams en spelen
in willekeurige volgorde de wedstrijden in overleg met elkaar. Bij winst 2 punten, gelijk
spel 1 punt, bij verlies 0 punt. Dit betekent dat er dus niet doorgespeeld wordt als de
stand na hole 18 “all square” is.
De uitslag maar ook de exacte eindstand (bijv. 2 up 1 te gaan) dient gemeld te
worden bij de wedstrijdleiding.
De exacte eindstand kan bij gelijk eindigen belangrijk zijn bij de bepaling van de
poulewinnaar. Deze zal worden vastgesteld conform de bepalingen van het
competitiereglement van de NGF.
De winnaars van de poule gaan door naar de kwartfinale. Winnaars hiervan gaan
door naar de halve finale met uiteindelijk de finale op 6 oktober. De poule indeling is
door loting bepaald. Winnaars van vorig jaar en de 6 teams met de gezamenlijke
laagste playing handicap zijn ingedeeld en verdeeld over de 8 poules.
Handicapverrekening mixed matchplay/maximaal te spelen playing handicap is 36
De playing handicap van beide spelers wordt bij elkaar opgeteld en door twee
gedeeld. De aldus verkregen gemiddelde playing handicap van beide teams
worden van elkaar afgetrokken. Daarvan wordt 75 % genomen. Dat getal wordt
afgerond (0,5 of meer naar boven) en de uitkomst bepaalt het aantal slagen dat
het team met de hoogste playing handicap mee krijgt. Deze slagen worden
toebedeeld op basis van de stroke-index van de baan. (Op de moeilijkste holes, de
holes met de laagste stroke-index, krijgt het team met de hoogste handicap, de
extra slag(en) mee).
Belangrijk!
Het is van essentieel belang dat alle poulewedstrijden vóór 2 sept gespeeld zijn.
Er zijn 5 maanden om 4 poulewedstrijden te spelen. Er kunnen geen argumenten zijn
waarom dat niet zou lukken. Mocht een team door ernstige, langdurige
omstandigheden niet in staat zijn om de poulewedstrijden te spelen of af te maken,
dan worden de resultaten van dit team uit de poule uitslag gehaald. U wordt
verzocht dit te melden bij de wedstrijdleiding zodat de andere teams in de poule
geïnformeerd kunnen worden.
Bij uitval van een team dat nog geen wedstrijden gespeeld heeft, neemt het
eerstvolgende team van de reservelijst deze plaats in.
Bij overige bijzonderheden, waardoor er problemen zijn rond het afspreken van
wedstrijden, dient dit gemeld te worden bij de wedstrijdleiding.
De wedstrijdleiding beslist over de verdere gang van zaken.

Alle uitslagen van gespeelde wedstrijden dienen z.s.m. gemeld te worden bij de
wedstrijdleiding: René Jacobs, jacobseostofmeel@gmail.com Tel. 06-13010482
Liesbeth van Dorsselaer, liesa3@gmail.com. Tel. 06-18093720
De wedstrijdleiding zal geregeld een update sturen naar de deelnemers over de
voortgang en resultaten van de gespeelde wedstrijden.
Tijdbalk
Poulewedstrijden 7 april – 2 september
Kwartfinales 3 september - 23 september
Halve finales 24 september – 5 oktober
Finale 6 oktober
Wanneer poulewinnaars in tijd niet beschikbaar zijn voor het spelen van de
kwart/halve/finale, dan gaat nummer 2 van de poule door. Mocht dit team niet
kunnen, dan gaat nummer 3 door (enz.).
Wij wensen ieder een sportief en plezierig toernooi toe.
Liesbeth van Dorsselaer/René Jacobs, wedstrijdleiding MMP.

