Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent
1. Regels van het Golfspel
De wedstrijden worden gespeeld volgens de actuele Regels van het Golfspel zoals
goedgekeurd door de R&A en de USGA .
2. Plaatselijke Regels (Local Rules)
Vóór de aanvang van iedere wedstrijd dienen de deelnemers zich te vergewissen
van de plaatselijke regels die van toepassing zijn (locale scorekaart en ad valvas).
De enige afwijking hierop zijn de afstandsmeters. Bij elke wedstrijd ingericht door
de Golfschool Gent is het gebruik van een afstandsmeter toegestaan voor zover het
toestel uitsluitend afstanden meet.
3. Vereisten voor deelname
Ieder lid van de Golfschool Gent dat voldoet aan de handicapvoorwaarden zoals
vermeld op het inschrijvingsformulier van de wedstrijd kan deelnemen voor zover
het lid niet onderworpen is aan een sanctie die deelname aan wedstrijden uitsluit.
Het Wedstrijdcomité heeft het recht een wedstrijd te annuleren indien er te weinig
deelnemers zijn.
4. De 'eer'
Op de eerste hole wordt de volgorde van de startlijst gevolgd.
Bij een match play wedstrijd heeft de speler die een hole gewonnen heeft, de eer
op de volgende hole.
Bij een stroke play wedstrijd heeft de speler met de beste bruto score de eer op de
volgende hole.
Bij een handicap Stableford wedstrijd heeft de speler met de beste netto score de
eer op de volgende hole.
5. Afslagplaats
De afslagplaats waarvan afgeslagen wordt, wordt bepaald door de EGA handicap
(heren/dames):
Hcp < 18,5: witte/blauwe afslagplaats
Hcp > 18,4: gele/rode afslagplaats
Jeugdspelers tot en met 12 jaar slaan af van de dames afslagplaats volgens hun
EGA handicap.
6. Starttijden
Deelnemers melden zich bij de Coördinator 30 minuten voor hun starttijd.
Deelnemers dienen 10 minuten voor hun afslagtijd aan de afslagplaats aanwezig te
zijn.
Bij een wedstrijd met een “shotgun start” dient men zich uiterlijk 30 minuten vóór de
starttijd aan de wedstrijdtafel te melden.
Indien de deelnemer, klaar om te spelen, binnen de vijf minuten na de starttijd op
de afslagplaats aankomt -en er geen omstandigheden zijn die rechtvaardigen om
de straf van diskwalificatie niet op te leggen zoals bepaald in Regel 33.7- dan is de
straf voor niet op tijd starten:
Match play: verlies van de eerste te spelen hole
Stroke Play/Stableford: twee slagen op de eerste te spelen hole.
7. Kledij

Gepaste golf kledij is vereist (geen jeans, shorts, T-shirts). Hemd/polo dienen
voorzien te zijn van kraagje en mouwen. Hemd/polo wordt in de broek gedragen.
Petten worden met de klep naar voor gedragen.
Respecteer de local dress code van de bezochte club (lengte van de sokken bij het
dragen van een bermuda!).
Het dragen van golfschoenen door de spelers is verplicht.
Elke speler dient steeds een pitchfork binnen handbereik te hebben.
Het Wedstrijdcomité heeft het recht een deelnemer te weigeren wiens kledij niet
voldoet aan de norm.
8. Hoffelijkheid
De deelnemers dienen zich te onthouden van elke uiting die door het
Wedstrijdcomité onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespelers of
tegenstanders als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de etiquette
zoals opgenomen in deel I van de Golfregels. Als er sprake is van een ernstige
overtreding kan het Wedstrijdcomité een deelnemer diskwalificeren.
De deelnemers dienen zich gedurende de wedstrijd verder te onthouden van elke
handeling die de belangen kan schaden van de Golfschool Gent of van één van
haar leden.
9. Spel
Langzaam spel: de gemiddelde tijd voor het spelen van een par 72 baan is als
volgt:
Groep met 2 spelers: 3h36'
Groep met 3 spelers: 4h12'
Groep met 4 spelers: 4h30'
De maximum duur voor het spelen van de bal bedraagt 40 seconden. 10 extra
seconden worden toegekend aan de speler die het eerst zijn bal moet spelen. Deze
tijd begint van zodra de speler de plaats heeft bereikt waar de bal ligt.
Op de putting green begint deze tijd nadat de speler een redelijke tijd heeft gehad
om de bal te markeren, op te nemen, te kuisen en terug te plaatsen, losse
natuurlijke voorwerpen van zijn putting lijn te hebben verwijderd, pitch marks te
hebben hersteld.
In een Stableford wedstrijd MOET de bal worden opgenomen indien geen punt
meer kan gehaald worden.
10. Scores
De scorekaarten dienen binnen 10 minuten na het beëindigen van de laatste hole
aan de Coördinator of zijn vertegenwoordiger te worden overhandigd. De
scorekaart dient duidelijk leesbaar ingevuld te zijn en ondertekend door de speler
en zijn marker.
De speler is verantwoordelijk voor zijn gegevens op de kaart (EGA handicap,
playing handicap, aantal slagen).
11. Gelijke stand
Indien twee of meer spelers na 18 holes een gelijk aantal Stableford punten hebben
behaald, is de winnaar de speler met de meeste punten achtereenvolgens op de
laatste 9, 6, 3 holes. Indien de stand dan nog steeds gelijk is, geldt de score op de
laatste hole. Indien de stand dan nog steeds gelijk is wordt dezelfde regeling

toegepast op de front 9 holes.
12. Non-Qualifying spelen
Spelers hebben de mogelijkheid om non-qualifying aan een wedstrijd deel te
nemen. In dit geval speelt men buiten wedstrijd en komt men niet in aanmerking
voor de prijzen. Het verzoek om non-qualifying te spelen moet duidelijk vermeld
worden op de inschrijvingslijst. De wedstrijdfee blijft verschuldigd.
13. Slecht weer
Bij onverantwoorde weersomstandigheden (mist/hevige regenval/sneeuw/onweer)
kan het Wedstrijdcomité besluiten een wedstrijd niet te laten doorgaan.
Indien het Wedstrijdcomité beslist een reeds gestarte wedstrijd te staken, worden
de deelnemers op de baan hiervan verwittigd. In dat geval vervallen de scores van
alle deelnemers.
14. Afwezigheid/afmelding
Indien een deelnemer bij aanvang van een wedstrijd niet opdaagt, blijft de
wedstrijdfee verschuldigd. Bij herhaling heeft het Sport Comité het recht een
schorsing uit te spreken voor één of meerdere wedstrijden.
Bij afmelding van deelname nadat de startlijst is gepubliceerd, blijft de wedstrijdfee
verschuldigd, behoudens rechtmatige verontschuldiging.
15. Buggy's
Het gebruik van buggy's tijdens de wedstrijd is alleen met toestemming van het
Wedstrijdcomité toegestaan. Deze toestemming geldt automatisch voor spelers
vanaf 70 jaar of bij voorlegging van een geldig medisch attest.
16. Extra Day Scores
Een Extra Day Score is een Stableford score die onder Qualifying Conditions wordt
gespeeld buiten een Qualifying Competitie.
Elk lid met een EGA handicap in Categorie 2 tot en met 5 (hcp 4,5 tot en met 36)
waarvan de Golfschool Gent de Home Club is, kan per kalenderjaar 5 Extra Day
Scores spelen.
De Extra Day Scores kunnen enkel op erkende Belgische clubs gespeeld worden.
Om een Extra Day Score te kunnen registreren dient volgende procedure strikt
nageleefd te worden:

1) De speler/speelster contacteert de club waar hij/zij de ronde wenst te spelen
en vermeldt daarbij dat hij/zij een Extra Day Score wenst te spelen.
Dient vermeld te worden:
-aantal holes dat zal gespeeld worden [9 (evt. back/front) of 18]
-datum
-naam en federaal nummer van de speler/speelster
-naam en federaal nummer van de marker
-EGA en playing handicap

2) Nadat de club de aanvraag tot Extra Day Score heeft genoteerd en een
starttijd heeft toegekend, contacteert de speler/speelster het Secretariaat van
de Golfschool Gent en meldt volgende gegevens:
-naam van de club waar de ronde gaat gespeeld worden
-aantal holes dat zal gespeeld worden [9 (evt. back/front) of 18]
-datum en starttijd
-naam en federaal nummer van de speler/speelster
-naam en federaal nummer van de marker
-EGA en playing handicap
Deze gegevens dienen aan het Secretariaat van de Golfschool Gent gemeld te
worden VOORALEER de ronde gespeeld wordt.
3) De speler/speelster ontvangt van de bezochte club een afgestempelde kaart
die hij/zij dient aan te vullen met bovenvermelde gegevens.
4) Na de ronde levert de speler/speelster de door hem/haar en zijn/haar marker
ondertekende scorekaart af op het Secretariaat van de Golfschool Gent
binnen de DRIE werkdagen.
5) De gespeelde score wordt door het Secretariaat van de Golfschool Gent
ingevoerd in het i-Golf systeem.
Elke afwijking van bovenstaande procedure [1-3] zal tot gevolg hebben dat de
kaart niet zal aanvaard worden.
Indien de kaart niet binnen de gestelde termijn wordt afgeleverd zal een NO
RETURN score in het systeem ingevoerd worden met een handicap stijging
tot gevolg.
Indien de ronde niet kan gespeeld worden, dient dit gemeld te worden aan het
Secretariaat VOOR de geplande starttijd. Indien dit niet gemeld wordt zal
eveneens een NO RETURN score ingevoerd worden.
17. Deelname aan wedstrijden niet ingericht door de Golfschool Gent
Leden van de Golfschool Gent die deelnemen aan een Qualifying Competitie die niet
ingericht wordt door de Golfschool Gent dienen het Secretariaat van de Golfschool
Gent hiervan op voorhand te verwittigen. De wedstrijd dient ingericht te zijn door
een 'Handicapping Authority'.
Het Secretariaat dient op de hoogte gesteld te worden van volgende gegevens:
-naam van de club waar de wedstrijd gespeeld wordt
-aantal holes dat zal gespeeld worden [9 (evt. back/front) of 18]
-datum en starttijd
-naam en federaal nummer van de speler/speelster
-EGA en playing handicap
Indien de inrichtende instantie na de wedstrijd de scorekaart niet invoert in i-Golf,
levert de speler/speelster de door hem/haar en zijn/haar marker (waarvan de naam
duidelijk dient vermeld te zijn) ondertekende en door de Club waar de wedstrijd
gespeeld werd afgestempelde scorekaart af op het Secretariaat van de Golfschool

Gent binnen de DRIE werkdagen, waarna de gespeelde score als een
EDS/Correctie/Buitenlandse wedstrijd in het i-Golf systeem zal ingevoerd worden.
Elke afwijking van bovenstaande procedure zal tot gevolg hebben dat de kaart niet
zal aanvaard worden.
Indien de kaart niet binnen de gestelde termijn wordt afgeleverd zal een NO
RETURN score in het systeem ingevoerd worden met een handicap stijging tot
gevolg.
Indien de ronde niet kan gespeeld worden, dient dit gemeld te worden aan het
Secretariaat VOOR de geplande wedstrijd. Indien dit niet gemeld wordt zal
eveneens een NO RETURN score ingevoerd worden.
18. Prijsuitreiking
Spelers die in aanmerking komen voor een prijs worden uitgenodigd voor de
prijsuitreiking indien deze niet onmiddellijk na de wedstrijd plaats vindt.
Spelers die buiten categorie deelnemen (bvb. Niet-senior aan een Senior wedstrijd)
komen niet in aanmerking voor de prijzen.
Indien een prijswinnaar afwezig is op de prijsuitreiking wordt de prijs doorgegeven
aan de volgende in de rangschikking.
Bij gesponsorde wedstrijden beslist de sponsor over de modaliteiten van de
prijsuitreiking.
19. Uitsluiting van deelname
Het Wedstrijdcomité kan een deelnemer van deelname uitsluiten als deze door
zijn/haar optreden blijk geeft niet te willen handelen volgens het wedstrijdreglement
of als door zijn/haar optreden een regelmatige afwikkeling van de wedstrijd in
gevaar komt.
20. Sanctie
De sanctie voor overtreding van de bepalingen van dit reglement (tenzij anders
vermeld) is diskwalificatie waarbij de scorekaart beschouwd wordt als zijnde niet
ingediend. Dit heeft een positieve handicap aanpassing tot gevolg.
21. Wedstrijdcomité
Het Wedstrijdcomité is samengesteld als volgt:
Coördinator
Head Captain
Voorzitter Handicap en Regel Comité
Het Wedstrijdcomité beslist soeverein over alle niet voorziene omstandigheden.
Betwistingen over de Golfregels worden voorgelegd aan het Handicap & Regel
Comité.

