Kwalificatie overzicht Ryder Cup
1.

Heren van GCGRD kunnen zich kwalificeren door deelname aan respectievelijk 10
kwalificatiewedstrijden die door de wedstrijdcommissie worden bepaald. Dit zijn
bestaande wedstrijden zoals opgenomen in de wedstrijdkalender van GCGRD.

2.

Kwalificatiewedstrijden voor 2020 zijn vastgesteld op:
Heren middag

Datum

Profile Trofee
Profile Trofee
Profile Trofee
Profile Trofee
Profile Trofee

14 maart 2020
4 april 2020
9 mei 2020
13 juni 2020
04 juli 2020

Clubkampioenschap Strokeplay ronde 1 en 2
Clubkampioenschap Strokeplay ronde 3 en 4

Maandbeker
Hypotheeknet
Hypotheeknet
Hypotheeknet
Hypotheeknet
Hypotheeknet

Datum
29 maart 2020
18 april 2020
3 mei 2020
21 juni 2020
26 juli 2020

27 juni 2020
28 juni 2020

3.

Er geldt geen minimaal aantal vereiste deelnames aan de kwalificatiewedstrijden.

4.

Wanneer een van bovenstaande wedstrijden komt te vervallen, is er geen inhaal
wedstrijd

5.

Tijdens de kwalificatiewedstrijden worden kwalificatiepunten per Hcp Categorie
toegekend volgens onderstaande tabel:

Pos
Pnt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
100 80 65 55 47 41 36 32 28 25 23 21 19 17 15 14 13 12 11 10

6.

Kwalificatiepunten worden alleen toegekend aan spelers met een Hcp van max.36,0.
Kwalificatiepunten worden gescoord door de top-20 overall per kwalificatiewedstrijd.

7.

Bij een gelijke score (Matching Card) van meerdere deelnemers in een Stableford
wedstrijd (zoals de Profile Tropy), geld de beste score van de laatste 9,6,3,1 holes. Ook
met een Gunshot start. Mocht ook dit geen winnaar opleveren, dan krijgen betrokken
deelnemers een gelijk aantal punten.

8.

Bij een gelijke score (Matching Card) van meerdere deelnemers in een Strokeplay
wedstrijd (zoals de Maandbekers), geld de beste score o.b.v. de Hcp verrekening in de
kolom “Extra Informatie”. Dit is conform de Strokeplay regels en kan niet worden herleid
tot stablefordpunten zoals onder punt 7. Mocht ook dit geen winnaar opleveren, dan
krijgen betrokken deelnemers een gelijk aantal punten.

9.

Na 1 augustus 2020 wordt aan de hand van de totaal behaalde punten per Hcp categorie
en de dan actuele Hcp, een “Ranking order” van spelers opgesteld.

10.

De “Ranking order” lijst geeft 6 spelers (Heren) directe zekerheid tot kwalificatie.
Categorie

Hcp

1
2
3
4

0-10.0
10.1-15.0
15.1-20.0
20.1-36.0

Beschikbare
plaatsen
2
5
4
3

Beschikbare
Ranking Order
1
2
2
1

Captains
Choice
1
2
2
1

Reserve en
wissel
1
1

11. De maximale Hcp voor selectie is 36,0 en de categorie indeling is als volgt;
12. Captains zijn bij voorkeur niet spelende personen welke worden voorgedragen aan de

Cup commissie of Golfclub bestuur.
13. Aan de captain worden 6 (zes) wildcards verleend. Deze laten hem toe om het team aan

te vullen met de meest geschikte spelers op dat ogenblik. In categorie 1 en 4 kiest de
captain één speler, in categorie 2 en 3 kiest de captain 2 spelers. Dit betekent dat zich 6
spelers zich automatische kwalificeren op basis van Ranking Order. De captain krijgt de
vrijheid om wildcards in te zetten, hij kan ook het team samenstellen op basis van een
volledige Ranking Order in iedere Hcp categorie.
14.

Een Captains Choice wordt mede bepaalt door; - deelname aantal wedstrijden, - vorm, inzet, - team belang.

15. Indien een speler, die als gevolg van de behaalde resultaten in de

kwalificatiewedstrijden, recht heeft op een plaats in het team, maar afziet van deelname,
dan zal een andere speler worden benaderd. Dit zal uiteindelijk de 14 spelers incl.
reserve/wissel) van het team opleveren. Er zal tevens, in Hcp categorie 2 en 4, een
reserve/wissel speler worden gevraagd. De reserve/wissel speler is onderdeel van het
team en dient ook aanwezig te zijn.
16. Alle spelers dienen gedurende het hele weekend beschikbaar te zijn voor de wedstrijden.

