TERNESSE GCC
WEDSTRIJDREGLEMENT
1. De Golfregels.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de R&A Rules Limited en door de Sportcommissie opgestelde
wedstrijdcondities, plaatselijke en tijdelijke regels. De wedstrijdcondities en plaatselijke regels zijn terug te vinden op de
Ternesse GCC Hard Card en de tijdelijke regels op de scorekaarten en/of ad valvas op het bord aan de afslag van hole 1.
Daar waar in dit wedstrijdreglement gesproken wordt over speler of spelers worden zowel vrouwelijke speelsters als
mannelijke spelers bedoeld.

2. Inschrijvingen en startlijsten.
2.1. Inschrijven voor wedstrijden
Tenzij anders vermeld zijn alle wedstrijden voorbehouden voor leden.
Inschrijvingen gebeuren via i-Golf waar ook alle informatie betreffende de wedstrijden terug te vinden is.
Inschrijven kan via internet, de console in de hal van het clubhuis of het Onthaal.
Er wordt ingeschreven in tijdsblokken met uitzondering van shotgun start-wedstrijden.
Indien de inschrijvingslijst volzet is kan men inschrijven op de reservelijst.
Sponsors kunnen voorwaarden opleggen betreffende de formule, groepen en/of categorieën.
2.2. Startlijsten
Na het sluiten van de inschrijvingen worden de startlijsten opgemaakt.
 Spelers krijgen een starttijd binnen het tijdsblok waar zij ingeschreven hebben.
 Met opmerkingen of verzoeken over starttijdstip of samenspelen wordt enkel in de mate van het
mogelijke rekening gehouden binnen het ingeschreven tijdsblok.
 Voor sponsors en hun genodigden kunnen aparte starttijden voorzien worden.
 Startlijsten worden online gezet en de starttijd wordt via e-mail naar de spelers gestuurd.
 De spelers zijn gebonden aan de starttijden en de groepen. Een speler, die niet wil spelen op zijn
toegewezen starttijd of in zijn groep, wordt uitgesloten.
 Spelers op de reservelijst worden in volgorde van inschrijving ingedeeld naarmate er plaatsen
vrijkomen.
2.3. Uitschrijven en afmelden
Gezien de beperkte plaatsen worden de spelers gevraagd hun inschrijving met zorg op te volgen.
Uitschrijven kan via i-Golf zolang de inschrijvingen niet werden afgesloten. Nadien kan enkel telefonisch
worden afgemeld, met duidelijke opgave van naam, federatiekaartnummer, reden, datum en/of naam van de af
te melden deelname via tel 0478 - 82 46 23. Het tijdstip van de boodschap wordt geregistreerd.
Niet-deelname zonder verwittigen (“no show”) en afmeldingen worden bijgehouden in een register.
2.4. Aanpassing van Startlijsten
Het aanpassen van startlijsten op de wedstrijddag is de bevoegdheid van de Wedstrijdcommissie.
2.5. Resultaten
Na het verwerken van de resultaten worden ze online geplaatst.

3. Qualifying, Counting en Non-Qualifying wedstrijden.
Als aan alle Handicap Conditions is voldaan zijn alle single wedstrijden Qualifying Competitions. Als de
Wedstrijdcommissie in overleg met de terreinverantwoordelijke vóór de wedstrijd beslist dat niet aan deze voorwaarden
is voldaan wordt de wedstrijd Non-Qualifying.
Uitzonderingen :
 Bij het opstellen van de kalender van de senioren kunnen vooraf geplande wedstrijden als Counting ingericht
worden.
 Omwille van weers- of terreinomstandigheden kan een wedstrijd de dag zelf en vooraf als Counting gedefinieerd
worden.
 Wedstrijden buiten Ternesse zijn Counting.
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Junioren in handicap-categorie 4 en 5 (d.i. hcp 36 tot 18.5) kunnen 9 holes Qualifying wedstrijden spelen.
Na een Qualifying en Counting wedstrijd wordt de handicap van een speler aangepast overeenkomstig de richtlijnen van
de KBGF. De handicap van een speler, die geen of een ongeldige scorekaart inlevert na een Qualifying wedstrijd, wordt
aangepast. De handicap van een speler, die wegens een geldige reden geen score kan binnenbrengen, blijft ongewijzigd.
Bij een Counting wedstrijd wordt alleen een verlaging van handicap toegepast.

4. Wedstrijdcategorieën en afslagplaatsen.
De Captain of de Sportcommissie beslist over de indeling in categorieën in samenspraak met de eventuele sponsor.
De afslagplaatsen hangen af van de indeling der categorieën, zodat elke deelnemer binnen één categorie van dezelfde
afslagplaats speelt.
Voor de wedstrijden gelden als regel de volgende categorieën en afslagplaatsen. Voor spelformules zoals chapman of
scramble kan hiervan afgeweken worden.
Heren I
Heren II
Heren III
Dames I
Dames II
Dames III
Senioren Heren I
Senioren Heren II
Senioren Heren III
Senioren Heren III 75+ **
Senioren Dames I
Senioren Dames II
Senioren Dames III
Rabbits

plus
15,5
21,5
plus
18,5
25,5
plus
15,5
24,5
25,5
plus
18,5
27,5

-

15,4
21,4
36
18,4
25,4
36
15,4
24,4
36
36
18,4
27,4
36

Heren Wit
- MWHITE
Heren Geel
- MYELLOW
Heren Geel
- MYELLOW
Dames Blauw
- LBLUE
Dames Rood
- LRED
Dames Rood
- LRED
Heren Wit
- MWHITE
Heren Geel
- MYELLOW
Heren Geel
- MYELLOW
Heren Blauw
- MBLUE
Dames Blauw
- LBLUE
Dames Rood
- LRED
Dames Rood
- LRED
Heren Geel
- MYELLOW
Dames Rood
- LRED
Jongens U12*
26,5 - 36
Heren Rood
- MRED
* U12 = tot en met het kalenderjaar waarin hij 12 jaar wordt.
** 75+ Heren Senioren in categorie III hebben één maal per jaar de optie om te wisselen van afslagplaats van
Heren Geel (MYELLOW) naar Heren Blauw (MBLUE) of omgekeerd. Ze melden dit bij de Seniors Captain. De
Playing Handicap wordt berekend volgens Heren Blauw.

5. Positie van Tee-markers en Vlag.
De positie van de tee-markers op de afslagplaatsen en de plaats van de vlag op de greens worden beslist door de
terreinverantwoordelijke in samenspraak met de Captain en/of Sportcommissie.
Het is aanbevolen de lengte van de baan te respecteren door de tee-markers evenredig verdeeld voor en achter de
officiële meetpunten te plaatsen en eveneens het verschil in lengte tussen back en standard tees aan te houden.
Voor wat betreft de positie van de vlag op de greens dient de “6-6-6 regel” zoveel mogelijk gerespecteerd te worden:
6 gemakkelijk, 6 gemiddeld en 6 moeilijk. De kleur van de vlag duidt de plaats op de green aan:
- rood : vooraan
- geel : in het midden
- wit : achteraan
Wanneer een wedstrijd over meerdere dagen wordt gespeeld, mogen de holes en de afslagplaatsen op een andere
plaats worden gezet (mits op één dag de holes en afslagplaatsen op dezelfde plaats staan) – zie R33-2b.

6. Plaatsen.
De Wedstrijdcommissie beslist in samenspraak met de terreinverantwoordelijke of er geplaatst mag worden.
De onderstaande plaatselijke regel is dan van kracht:
“Een bal die op enig “kort gemaaid gedeelte” door de baan ligt, mag, zonder straf, worden opgenomen en
schoongemaakt. Alvorens de bal op te nemen, moet de speler zijn ligplaats merken. De speler moet de
opgenomen bal plaatsen op minder dan 15 cm. van de plek waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de
hole en niet in een hindernis of op een green.
De speler mag zijn bal slechts eenmaal plaatsen en de bal is in spel nadat hij zoals hoger omschreven geplaatst
werd (regel 20-4). Als de bal niet blijft liggen op de plaats waar hij geplaatst werd, is regel 20-3d van toepassing.
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Als de bal blijft liggen op de plaats waar hij geplaatst werd en daarna beweegt, is er geen straf en de bal moet
gespeeld worden vanaf zijn nieuwe ligplaats, behoudens de toepassing van een andere Regel.
Als de speler de ligplaats van zijn bal niet merkt alvorens hem op te nemen, of hem verplaatst, op eender welke
manier, bijvoorbeeld door hem te verrollen met een club, loopt hij een strafslag op.
STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE PLAATSELIJKE REGEL:
Matchplay - verlies van de hole, Strokeplay - twee slagen.
Als de speler de algemene straf voor overtreding van deze Regel oploopt, mag geen bijkomende straf bij
toepassing van deze Regel worden opgelegd.”

7. Afgelasten en onderbreken van een competitie.
De terreinverantwoordelijke kan, in samenspraak met de Wedstrijdcommissie, vóór de wedstrijd beslissen om de
zomergreens, een deel of gans het terrein te sluiten. De Wedstrijdcommissie kan de competitie dan nog bvb. op
wintergreens laten doorgaan.
Indien de wedstrijd wordt afgelast wordt dit op i-Golf vermeld en worden de spelers per e-mail verwittigd.
Het afgelasten of het tijdelijk stopzetten van een wedstrijd behoort tot de bevoegdheid van de Wedstrijdcommissie. De
competitie wordt eventueel tijdelijk stopgezet, zoals bvb. in geval van onweer of bij kortstondige wateroverlast.
In alle omstandigheden moet het spel ONMIDDELLIJK onderbroken worden.
Het signaal om het spel stop te zetten is één aanhoudende toon van de sirene. De spelers markeren hun bal en
verzamelen in het clubhuis. Na maximum 1 uur worden de deelnemers op de hoogte gebracht of de competitie gestaakt
of opnieuw hernomen wordt. Bij hervatting krijgen de spelers 10 minuten tijd om hun plaats terug in te nemen waar het
spel werd onderbroken. Een onderbroken toon van de sirene zal aangeven dat het spel effectief terug kan herbeginnen.
Regel 6-8d beschrijft de handelwijze wanneer het spel wordt hervat.
Een speler blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.
Wanneer 90% van de deelnemers de wedstrijd voltooid hebben en de wedstrijd wordt definitief gestaakt, wordt de
competitie als geheel niet afgelast. In geval een ronde of competitiedag wordt afgelast van een competitie die over
meerdere rondes of wedstrijddagen wordt gespeeld, wordt in samenspraak met de sponsor beslist of de competitie als
geheel wordt afgelast of dat het resultaat van de wedstrijd wordt berekend met alle ingeleverde scorekaarten van de
competitie.
Deelnemers die hun ronde niet voltooid hebben, kunnen hun wedstrijdfee terugvorderen.
Wordt de competitie volledig afgelast dan kan iedereen zijn wedstrijdfee terugvorderen.
Wordt een wedstrijd gestaakt of afgelast dan wordt er geen handicap verhoging toegepast (ref. EGA Handicap Systeem).
Scorekaarten ingeleverd vooraleer de wedstrijd wordt afgelast, komen bijgevolg enkel in aanmerking voor hcp
verbetering.

8. Verlaten van groep.
Een speler mag het spel niet staken en zijn groep verlaten zonder geldige reden.
Alles dient in het werk te worden gesteld opdat de overblijvende speler of spelers van die groep hun wedstrijd met een
marker kan of kunnen uitspelen. De samenstelling van groepen mag enkel mits toestemming van Wedstrijdcommissie
gewijzigd worden.

9. Wedstrijdcommissie.
De Wedstrijdcommissie is samengesteld uit de Captain, de starter, de onthaalmedewerker, de caddiemaster en de
wedstrijdverantwoordelijke.

10. Starter en Marshall.
De richtlijnen van de starter en marshall moeten worden opgevolgd.

11. Scorekaart.
De wedstrijdfee dient betaald te worden bij afhalen van de scorekaart.
Na afloop van de wedstrijd dient iedere speler de scores voor iedere hole te controleren met de marker. Twijfelachtige
punten met betrekking tot de golfregels of etiquette worden aan de Wedstrijdcommissie voorgelegd, die alvorens te
beslissen een KBGF Referee raadpleegt. Nadat de kaart zowel door de speler als de marker is ondertekend, moet de
speler zijn scorekaart zo spoedig mogelijk inleveren. Tenzij anders vermeld in de wedstrijdcondities van de dag moet de
scorekaart in de wedstrijdbus gedeponeerd worden.

12. Melden van onregelmatigheden.
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Onregelmatigheden vastgesteld tijdens een wedstrijddag moeten door eenieder onmiddellijk gemeld worden bij de
Wedstrijdcommissie, uitzonderlijk kan men dit nog doen tot 12u00 de dag na de wedstrijd.
Alle geschillen worden door de Wedstrijdcommissie onderzocht en haar beslissing is definitief.

13. Prijsuitreiking en prijzen
Het uur van de prijsuitreiking van de gesponsorde wedstrijden staat vermeld op de scorekaart.
Elke speler bevestigt zijn aanwezigheid met het aanduiden van ”Pricegiving Yes” op zijn scorekaart. Indien een speler zich
wenst te verontschuldigen duidt hij “Pricegiving No” aan. Geen aanduiding komt overeen met “Pricegiving No”.
Een speler die zich niet verontschuldigd heeft dient verplicht aanwezig te zijn op de prijsuitreiking.
Bij teamwedstrijden dient slechts 1 speler van de groep aanwezig te zijn.
Stads- of sportieve kledij (geen golfkledij of golfschoenen) is voor prijswinnaars, ook voor junioren, verplicht.
Bij afwezigheid op de prijsuitreiking wordt de prijs doorgegeven aan de volgende speler, tenzij de prijsuitreiking niet op
dezelfde dag als de wedstrijd plaatsvindt. In het laatste geval blijven de prijzen ter beschikking op het Secretariaat.
Bij Clubwedstrijden is er geen prijsuitreiking op de wedstrijddag en kunnen de prijzen nadien afgehaald worden op het
Secretariaat.
Men’s day, Ladies Day en Senioren wedstrijden hebben andere afspraken i.v.m. prijsuitreikingen.
Brut- en Netprijzen zijn niet cumuleerbaar. Deze zijn nog wel cumuleerbaar met de prijs voor de longest drive en nearest
to the pin of een speciale aanwezigheidsprijs en/of extra prijs met meerwaarde.
Wie meedingt voor een ‘Longest drive’ of ‘Nearest to the pin’ dient verplicht aanwezig te zijn op de prijsuitreiking, omdat
deze prijzen niet kunnen doorgegeven worden.
Brutprijzen kunnen door spelers van elke categorie gewonnen worden.

14. Wintercup.
Afwijkende regels voor de Wintercup worden in een afzonderlijk reglement beschreven.

15. Sancties.
Bij inbreuken of het niet naleven van dit wedstrijdreglement kan de speler gesanctioneerd worden.

16. Afwijkingen en onvoorziene zaken.
De Captain en/of Sportcommissie beslist over zaken die dit wedstrijdreglement niet voorziet.

Wedstrijdreglement 27-05-2016

Pagina 4

Appendix: Plaatselijke Regels en Wedstrijdcondities (Hard Card)

TERNESSE GCC Hard Card
Lokale Regels en Wedstrijdcondities 2016
I. Plaatselijke Regels
De volgende Plaatselijke Regels, eventueel aangevuld met Tijdelijke Regels vermeld op de scorekaarten en/of ad valvas
op het bord aan de afslag van hole 1, zijn van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door Ternesse GCC.

1. Buiten de Baan – OOB (R 27).
Voorbij omheiningen of witte palen die de grenzen van de baan aanduiden.
Inwendige OOB voor zover als aangegeven door witte palen:
 hole 10, bij het spelen van hole 1
 hole Executive 7, bij het spelen van hole 3
 hole Executive 9, bij het spelen van hole Executive 1
 hole 3, bij het spelen van hole Executive 7
Witte palen, die geen OOB definiëren bij het spelen van een hole, zijn vaste obstakels.
Noot: Een bal is buiten de baan wanneer hij geheel buiten de baan ligt.

2. Waterhindernis – Water Hazards (R 26).








Waterhindernissen worden gemarkeerd met gele palen, tegels of lijnen. Laterale waterhindernissen worden
gemarkeerd met rode palen, tegels of lijnen. Wanneer zowel palen of tegels als lijnen gebruikt worden om een
waterhindernis aan te geven, duiden de palen indicatief de waterhindernis aan en markeren de lijnen of tegels
de grens.
Hole 7:
o De laterale waterhindernis links van de weg strekt zich oneindig uit. Bijgevolg wordt het gehele gebied
achter de markering van de waterhindernis beschouwd als in de hindernis.
o Indien een bal in de waterhindernis voor de green ligt en R26-1c (2 stoklengtes) niet kan toegepast
worden, mag met één strafslag, een bal gedropt worden in de droppingzone.
Hole 8 en Hole 17 : Indien een bal in de waterhindernis ligt, mag met één strafslag, ofwel een bal gespeeld
worden volgens Regel 26 ofwel gedropt worden in de droppingzone.
Noot: Droppingzones voor waterhindernissen
Wanneer de bal gedropt wordt in een droppingzone, mag de bal niet opnieuw gedropt worden als hij tot
stilstand komt binnen twee stoklengten van het punt waar hij eerst een deel van de baan raakte, zelfs als hij
dichter bij de hole of buiten de grens van de droppingzone tot stilstand komt.
Hole 12 en 14: De laterale waterhindernis links van de fairway strekt zich oneindig uit. Bijgevolg wordt het
gehele gebied achter de markering van de waterhindernis beschouwd als in de hindernis.

3. Grond in Bewerking – GUR (R 25-1).









Gemarkeerd door witte lijnen - spelen optioneel.
Gemarkeerd door blauwe palen, of lijnen - spelen verboden:
Als de bal van de speler in grond in bewerking ligt, of als hij zijn stand moet innemen in grond in bewerking,
MOET hij de belemmering ontwijken volgens Regel 25-1.
Alle greens op de 18 holes baan gemarkeerd door blauwe vlaggen - spelen verboden (R 25-1).
De naden van graszoden worden door de baan als GUR bepaald. De speler krijgt een vrije drop, conform Regel
25-1, maar niet als enkel zijn stand belemmerd wordt. Dus, als de bal in de naad ligt of raakt, of als de naad van
de graszode de voorgenomen swing belemmert, mag de speler, zonder straf, de bal opnemen en kuisen.
De speler moet de bal droppen binnen een stoklengte van en niet dichter bij de hole dan het dichtstbijzijnde
punt zonder belemmering. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering mag niet in een hindernis of op een
green zijn. (R25-1.b(i)).
Drainagesleuven worden door de baan als GUR bepaald. De speler krijgt een vrije drop, conform Regel 25-1,
maar niet als enkel zijn stand belemmerd wordt.
Een belemmering door een gat, een hoop of een spoor gemaakt door een gravend dier, een reptiel of een vogel
voor de stand van de speler is op zichzelf geen belemmering volgens Regel 25-1.
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4. "Wasteland” gebied.
Een “wasteland” gebied is geen hindernis maar ‘door de baan’. Een speler mag zijn club op de grond zetten of losse
natuurlijke voorwerpen wegnemen, maar krijgt geen vrije drop voor een ingebedde bal in het zand.
De speler dient al zijn sporen te wissen bij het verlaten van het gebied.

5. Bescherming van bomen.
Indien een boom met steunpaal een belemmering vormt voor de stand van een speler of voor de ruimte voor zijn
voorgenomen swing, moet de bal zonder straf worden opgenomen en gedropt volgens Regel 24-2b (vast obstakel). De
bal mag worden schoongemaakt wanneer hij volgens deze Plaatselijke Regel is opgenomen.
Uitzondering: Een speler mag een belemmering niet volgens deze Plaatselijke Regel ontwijken indien
 de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan de boom, of
 belemmering door de boom zich alleen zou voordoen bij een duidelijk onredelijke slag of een onnodig
abnormale stand, swing of speelrichting.

6. Obstakels (R 24).








Stenen in bunkers zijn losse obstakels (R24-1 is van toepassing).
Witte palen, die geen OOB definiëren bij het spelen van een hole, zijn vaste obstakels.
Tegels die een waterhindernis markeren zijn vaste obstakels. Als de bal in de waterhindernis ligt, mag de speler
de belemmering door de tegel niet ontwijken. De speler moet de bal spelen zoals hij ligt of handelen volgens
Regel 26-1.
Alle gebouwen zijn integraal deel van de baan.
Alle afstandsaanduidingen zijn vaste obstakels.
Alle oranje paaltjes zijn vaste obstakels.

7. Ingebedde bal “door de baan”.
Door de baan mag een bal die is ingebed in zijn eigen pitchmark in de grond, zonder straf worden opgenomen,
schoongemaakt en gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole.
Uitzonderingen: Een speler mag een belemmering niet volgens deze Plaatselijke Regel ontwijken indien
 de bal ingebed is in een wasteland gebied of in zand in een gedeelte dat niet kort gemaaid is; of
 de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan de terreinomstandigheid als bedoeld in
deze Plaatselijke Regel.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE PLAATSELIJKE REGELS 1-7:
Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 2 strafslagen.
8. Afstandsmeter.
Een speler mag afstanden bepalen door het gebruik van een afstandmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde
ronde andere functies op dit toestel gebruikt die zijn speelwijze kunnen beïnvloeden (bv. meten van helling,
windsnelheid, e.d.) is hij in overtreding met R14-3.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE PLAATSELIJKE REGELS 8:
Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 2 strafslagen.
Bij herhaling: Diskwalificatie.

II. Wedstrijdcondities
De volgende Wedstrijdcondities, eventueel aangevuld met tijdelijke Condities vermeld op de scorekaarten en/of ad
valvas op het bord aan de afslag van hole 1, zijn van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door Ternesse GCC.

1. Groepen.
Leden van eenzelfde gezin in één groep dienen steeds vergezeld te worden van ten minste één marker die niet tot dat
gezin behoort.
STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE CONDITIE: Diskwalificatie

2. Onderbreken van het spel (Noot bij R 6-8b).
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Als de Wedstrijdcommissie het spel bij bvb. slechte terreinomstandigheden of bij onweer stopzet of tijdelijk onderbreekt,
moet het spel ONMIDDELLIJK onderbroken worden.
Spelers die zich tussen het spelen van twee holes bevinden, mogen het spel niet hervatten voordat hiertoe terug
toelating werd gegeven. Spelers die bezig zijn een hole te spelen, moeten het spel onmiddellijk onderbreken en mogen
het spel pas hervatten als de commissie hiertoe opdracht heeft gegeven.
Indien een speler het spel niet onmiddellijk onderbreekt, wordt hij gediskwalificeerd.
Het signaal om het spel stop te zetten is één aanhoudende toon van de sirene. De spelers markeren hun bal en
verzamelen in het clubhuis. Na maximum 1 uur worden de deelnemers op de hoogte gebracht of de competitie gestaakt
of opnieuw hernomen wordt. Bij hervatting krijgen de spelers 10 minuten tijd om hun plaats terug in te nemen waar het
spel werd onderbroken. Een onderbroken toon van de sirene zal aangeven dat het spel effectief terug kan herbeginnen.
Regel 6-8d beschrijft de handelwijze wanneer het spel wordt hervat.
Een speler blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.

3. Oefenen tijdens een ronde (Noot 2 bij R 7).
Een speler mag tussen twee holes geen putts of slagen oefenen op of bij de green van de hole die het laatst is gespeeld
en hij mag de green van de laatst gespeelde hole niet testen door er een bal over te rollen.
STRAF VOOR HET OVERTREDEN VAN DE CONDITIE:
Matchplay - Verlies van de volgende hole
Strokeplay - Twee strafslagen op de volgende hole.
Match- of strokeplay - In geval van een overtreding op de laatste hole krijgt de speler de straf op die hole.

4. Call-on.
Call-on is verplicht op de par 3 holes als het vermeld wordt op het marker-bord op de afslag.

5. Gebruik van een mobiele telefoon.
Het gebruik van een mobiele telefoon door een speler of een caddie op de golfbaan is niet aanbevolen. Echter, in geval
van nood of gevaar (voor medische redenen, enz.) of om de Wedstrijdcommissie of Caddiemaster te contacteren (pech
met trolley of buggy,…), mag een mobiele telefoon uitzonderlijk gebruikt worden. In ieder geval zou een telefoon
uitgeschakeld moeten zijn of in stille modus staan teneinde de andere spelers niet te storen. De telefoon mag
ingeschakeld blijven voor discreet gebruik voor spelers met een medisch beroep én met wachtdienst en ook tijdens
Men’s day wedstrijden.
STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE CONDITIE:
Gebruik van een mobiele telefoon zoals toegelaten volgens de Regels, maar storend voor andere spelers:
Eerste overtreding : de speler moet zijn mobiele telefoon uitschakelen.
Bij volgende overtreding : Diskwalificatie.

6. Longest drive – Nearest to the pin.
Voor een geldige ‘longest drive’ moet de bal op de fairway liggen van de betreffende hole. Winnaar is diegene van wie de
bal na de eerste slag het verst van de afslagplaats tot stilstand is gekomen.
Voor een geldige ‘nearest to the pin’ mag de bal naast de green liggen, maar niet in een hindernis. Winnaar is diegene
van wie de bal na de eerste slag het dichtst bij of in de hole ligt.

7. Caddie (Noot bij R 6-4).
Een speler mag geen golfprofessional als caddie hebben tijdens de wedstrijden.
Uitgezonderd bij het Clubkampioenschap, mag een junior (*)enkel een junior (*) als caddie hebben tijdens
juniorwedstrijden.
* Junior = tot en met het kalenderjaar waarin hij 18 jaar wordt.
STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE CONDITIE:
Strokeplay - twee strafslagen voor elke hole waarop een overtreding plaatsvond; maximum straf per ronde: vier
strafslagen.
Matchplay - Na het uitspelen van de hole waarop de overtreding is geconstateerd, wordt de stand van de match
aangepast door één hole af te trekken voor elke hole waarop een overtreding plaatsvond; maximum aftrek per
ronde: twee holes.
Match- of strokeplay - In geval van een overtreding tussen twee holes geldt de straf op de volgende hole.
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Een speler die in strijd met deze conditie een caddie heeft, moet, onmiddellijk nadat de overtreding is
geconstateerd, zorgen dat hij zich aan deze conditie houdt gedurende het vervolg van de vastgestelde ronde.
Anders wordt de speler gediskwalificeerd.
Bij Stablefordwedstrijden worden twee punten afgetrokken van het totaal behaalde aantal punten voor iedere
hole waar een overtreding plaatsvond met een maximum van vier punten per ronde.

8. Inleveren van de Scorekaart.
Een scorekaart is beschouwd als ‘ingeleverd’ als ze in de wedstrijdbus is gedeponeerd.
Noot: Het is aanbevolen dat een speler al zijn scorekaarten inlevert om een correcte Annual Handicap Review te
berekenen.

9. Resultaat.
Indien niet iedereen op hole 1 start blijft de volgorde van de holes 1 tot 18 voor de berekening van het resultaat.
In geval van gelijk resultaat in Strokeplay en Stableford wedstrijden wordt de rangschikking bepaald op basis van de
ste
de
beste score voor de laatste 9, 6, 3, 12 en 15 holes en ten slotte de 1 en 18 hole.
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