Reglement Men Of the Year (MOY) 2018

•

MOY is een regelmatigheidsklassement die hoofdzakelijk op andere (dan De Kluizen) terreinen
gespeeld wordt.
Alle single stableford uitstappen van de Men's komen in aanmerking, tenzij anders vermeld.

•

Dit klassement is enkel toegankelijk voor leden van De Kluizen die hun greenfee betaald hebben en
geen eventuele openstaande schulden hebben.

•

De wedstrijden worden via i-golf open gesteld voor inschrijving (beperkt tot het aantal ter beschikking
gestelde startijden) op basis van 'first come, first served'.

•

Bij inschrijving via i-golf, zullen alle spelers van Heren 1 en Heren 2 een keuze van afslagplaats dienen
te maken (enkel keuze wit/geel). Heren 3 blijft afslaan van de gele afslagplaatsen.
De scorekaarten zullen opgemaakt worden rekening houdend met de aangepaste strokes van wit/geel.
Wanneer iemand tijdens zijn wedstrijdronde van de verkeerde afslagplaats speelt en dit niet tijdig
recht zet (zie regel 11.4 hieronder), dan wordt deze persoon gediskwalificeerd voor die wedstrijd.

•

Gewenste dresscode: NIEUWE Men De Kluizen outfit, zijnde rode polo De Kluizen, beige broek en
eventuele zwarte trui.
Uiteraard wordt er steeds aandacht besteed aan de algemene golf regels in het bijzonder met
betrekking tot de etiquette.

•

De handicap op de eerste uitstap bepaalt in welke MOY categorie men dat volledige jaar speelt.
Ongeacht eventuele Hcp wijziging, blijft men voor het MOY klassement in deze categorie spelen.

•

Categoriën:
* Heren 1 (0-14.4),
* Heren 2 (14.5-23.4)
* Heren 3 (23.5-36)
De Hcp op de dag van de uitstap bepaalt in welke categorie men speelt.
vb. het is dus mogelijk om een dagprijs te winnen in een andere categorie dan in dewelke men speelt
voor het MOY klassement.

•

De 6 beste stableford scores (inclusief eventuele CBA) tellen mee (inclusief score eventuele
verrassingsuitstap) voor de rangschikking van MOY.
Bij gelijke stand wordt overgegaan naar de beste 7, 8, 9 ... Single Stableford uitslagen (van de
uitstappen aangeduid met 'counting' for MOY' – Men Weekend uitslagen tellen niet mee).
Indien nog steeds gelijk (weinig waarschijnlijk) dan wordt op de sluitingswedstrijd een rechtstreeks
duel over 18 holes gespeeld. Indien de sluitingswedstrijd om één of andere reden niet zal kunnen
doorgaan, dan wordt een ex-aequo aanvaard.

•

De bekendmaking van de ‘Men of the Year’ zal gebeuren op het afsluitevent na ons Men
sluitingstornooi op De Kluizen.
Per categorie zijn er 5 mooie prijzen te verdienen.
Op uitzondering van de titel ‘Men Of the Year’, zullen de resterende prijzen enkel uitgereikt worden
aan de aanwezigen.

•

Bij geschillen wordt finaal in 'eer en geweten' beslist door het captrio van de Men.

•

•

Annulaties
- éénmaal de inschrijvingslijst is afgesloten op het i-golf platform zijn de inschrijvingen definitief
- indien *uitzonderlijk* toch dient geannuleerd te worden (let wel: de voorspelde weersomstandigheden zijn geen
gegronde reden tot annulatie), dan dient deze annulatie ten laatste om 19u van de dag voorafgaand aan de wedstrijd
aan de organiserende captain (vermeld op de de aankondigingsbrief of te zien onder de informatieknop 'i' op i-golf)
gemeld te worden. Zo niet zal de greenfee verschuldigd blijven (*).
(*) de captain zal immers de greenfee's vooraf gaan betalen op basis van de i-golf inschrijvingslijst. Op het einde van
de wedstrijd, wanneer men zijn wedstrijdkaart binnenbrengt, dient men de greenfee te betalen aan de organiserende
captain.
Blijkt iemand niet op voorhand geannuleerd te hebben, dan blijft de greenfee verschuldigd en zal de speler deze
schuld eerst dienen te vereffenen vooraleer die kan inschrijven voor andere evenementen.

Opfrissing regel 11-4 (http://www.golfvlaanderen.be/files/uploads/VVG_regels_2016_compleet.pdf):
Afslaan buiten de afslagplaats (verkeerde afslagplaats)
a. Matchplay
Indien een speler bij het beginnen van een hole een bal speelt buiten de afslagplaats, volgt er geen straf, maar de
tegenstander mag onmiddellijk eisen dat de speler de slag laat vervallen en dat hij een bal speelt binnen de
afslagplaats.
b. Strokeplay
Indien een competitor bij het beginnen van een hole een bal speelt buiten de afslagplaats, krijgt hij twee strafslagen
en moet hij vervolgens een bal spelen binnen de afslagplaats. Indien de competitor een slag doet van de volgende
afslagplaats zonder eerst zijn fout te herstellen, of, in geval van de laatste hole van de ronde, de green verlaat zonder
eerst te kennen te geven dat hij zijn fout wil herstellen, wordt hij gediskwalificeerd. De slag buiten de afslagplaats en
alle volgende slagen van de competitor op de hole voordat hij zijn vergissing herstelt, tellen niet mee in zijn score.

