
1. De inschrijving start op de door de club 
vastgestelde datum. Alle deelnemers 
moeten bekend gemaakt worden vóór 25 
januari 2019. 

2. Deelnemers registreren zich volgens 
aanwijzingen van de club (bv. i-Golf, email…). 

3. Het is vrij door de club te kiezen of dit via 
registratie, selectie of voorrondes gebeurt. 

4. Er zijn 32 plaatsen beschikbaar. Bijgevolg 
zijn er vijf rondes nodig om de winnaar te 
bepalen.  

5. Indien er minder dan 32 deelnemers zijn, 
stoten willekeurig gekozen deelnemers 
meteen door naar de tweede ronde. 

6. Het toernooi staat open voor alle clubleden 
met een handicap van 32 of beter. 

7. Deelnemers worden automatisch geplaatst 
in de wedstrijdtabel door het online systeem 
van de Belgian Knockout.  

8. De deelnemers spelen een single elimination 
duel. Dit is een één-op-één-wedstrijd, 
waarbij de winnaar van elk duel doorgaat 
naar de volgende ronde. De verliezer valt af. 

9. Er zal volgens de medal matchplay-formule 
(strokeplay over 9 holes) gespeeld worden. 
 

10. De deelnemer met de laagste handicap 
wijst de slagen toe aan de deelnemer met 
de hoogste handicap. Dit gebeurt door de 
lagere handicap af te trekken van de hogere 
en 75% van het verschil te nemen. Bv. Marc 
HCP10, speelt tegen Veronique HCP20. 
Marc krijgt geen strokes en Veronique krijgt 
8 strokes (20 – 10 = 10 —›  75% van 10 = 7,5 —›  
afronden naar boven = 8) 

11. Het is de verantwoordelijkheid van elke 
deelnemer om de R&A en lokale golfregels 
te kennen en te volgen. 

12. We moedigen aan om de wedstrijden in de 
homeclub te spelen. 

13. Het spelen vanaf verschillende tees is 
toegestaan indien beide deelnemers 
daarmee akkoord gaan. De handicap wordt 
aangepast naar de tee die gespeeld wordt. 

14. De match uitslagen worden steeds 
bijgewerkt op de BKO-website. 

15. De club rondes van 32, 16 en 8 vinden telkens 
binnen een periode van drie weken plaats. 
De halve clubfinale en de clubfinale zullen 
plaatsvinden binnen een periode van twee 
weken. Elk duel dient te worden afgerond 
op de uiterste datum en tijd vermeld bij elke 
ronde. Dit betekent dat alle wedstrijden van 
de: 
- ‘Round of 32’ betwist dienen te zijn vóór  
 zondag 3 maart 2019 (18:00) 
- ‘Round of 16’ betwist dienen te zijn vóór  
 zondag 24 maart 2019 (18:00) 
- ‘Round of 8’ (kwartfinale) betwist dienen  
 te zijn vóór zondag 14 april 2019 (18:00) 
- ‘Round of 4’ (halve finale) betwist dienen 
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 te zijn vóór zondag 28 april 2019 (18:00) 
- ‘Round of 2’ ( finale) betwist dienen te 
 zijn vóór zondag 12 mei 2019 (18:00) 

16. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het 
vastleggen van hun eigen tee times voor elk 
duel. Contactgegevens zullen beschikbaar 
gemaakt worden. 

17. Het uitlopen van een duel heeft invloed op 
alle volgende duels. Daarom is verlenging 
van het wedstrijdschema onder geen beding 
toegestaan.  

18. Als een wedstrijd niet vóór de deadline van 
een ronde voltooid is, kan een deelnemer 
ermee instemmen de wedstrijd verbeurd 
te verklaren (forfeit). In het geval dat de 
deelnemers niet tot een akkoord komen, zal 
de club de uitslag bepalen op basis van het 
opgooien van een muntstuk. De deelnemer 
die zich bovenaan de wedstrijdtabel bevindt 
is kop, de deelnemer aan de onderkant is 
munt. 

19. Indien een deelnemer niet in staat is om 
een duel te spelen en opgeeft, gaat zijn 
tegenstander door naar de volgende ronde. 

20. Tenzij een deelnemer de wedstrijd opgeeft, 
wordt elke onvoltooide wedstrijd bepaald 
door een muntstuk op te gooien, zonder 
uitzondering. 

21. Zodra het duel voltooid is of ten laatste 
vóór het einde van elke ronde, is de winnaar 
verplicht het resultaat van zijn wedstrijd 
online te plaatsen (extra info volgt) om door 
te gaan naar de volgende ronde. Hij kan 
ofwel het volledige duel (elke hole) ofwel 
enkel het eindresultaat posten. Bij vragen 
wendt u zich tot uw clubsecretariaat of stuur 
een mail naar info@belgianknockout.com. 

22. In geval van gelijkspel wint de deelnemer 
met de beste nettoscore op de laatste hole, 
de wedstrijd. 

23. Indien een deelnemer te laat is voor zijn tee 
time, is er een respijtperiode van 5 minuten 
zonder penalty. Indien de deelnemer tussen 
de 5 minuten en 15 minuten vertraging 
heeft, zal er een strafslag worden geteld. 
Indien een deelnemer meer dan 15 minuten 
vertraging heeft, of zijn tegenstander of de 
golfclub niet op de hoogte brengt van zijn 
vertraging, verliest de afwezige deelnemer. 

24. Een officiële ronde telt minstens 9 holes. 
Voortzetting of stopzetting van de 
wedstrijd moet echter wederzijds en goed 
doordacht zijn. Indien de wedstrijd niet 
kan worden hervat, binnen een onderling 
overeengekomen tijd op die dag, of niet 
kan gespeeld worden tot vóór de deadline 
van de ronde, zal de beste deelnemer na de 
laatst voltooide hole winnen. 

25. Indien u om welke reden ook uw 
tegenstander niet kan bereiken, neem dan 
contact op met uw clubcaptain of mail naar 
info@belgianknockout.com. Na overleg 
zullen deze instanties zich beraden over de 
uitkomst van de wedstrijd.


