Vlot Wedstrijdverloop.
Wij willen bij AGS resoluut het trage spel aanpakken. Om dit te kunnen beoordelen definiëren wij traag
spel als volgt: ….”als bij een competitie (3 bal) over 18 holes de ronde langer duurt dan de aangegeven
tijd op de scorekaart (gemiddeld is dat 4 uur 15 minuten) en er meer dan 12 minuten achterstand is
t.o.v. de vorige flight “....
Men is verplicht de tijd na 9 en 18 holes op de scorekaart in te vullen.
Wanneer na 18 holes de achterstand op vorige flight meer dan 15 minuten bedraagt, krijgt elke
speler één strafslag.
In een flight waarvan geen enkele speler deze tijd heeft ingevuld krijgt elke speler twee strafslagen.
Snelheid van het spel:









Een speler zou maximum maar 40 seconden tijd mogen gebruiken om zijn slag uit te voeren.
Een flight zorgt er steeds voor dat hij de voorgaande flight niet uit het oog verliest.
De flightcaptain (speler met laagste handicap) zal, indien nodig, zijn medespelers aansporen
sneller te spelen en indien nodig de achteropkomende flight laten doorgaan.
Een speler MOET zijn bal opnemen indien hij geen punten meer kan halen op die hole!
Indien men moet terugkeren naar de oorspronkelijke plaats waarvan men de slag heeft
uitgevoerd en indien de achterop komende flight reeds staat te wachten, dient men deze
flight te laten voorgaan.
Om zoveel mogelijk het terugkeren te vermijden en een vlot spelverloop te behouden is het
aan te raden om bij enige twijfel steeds een provisionele bal te spelen.
De captain en/of wedstrijdverantwoordelijke behoudt het recht een speler of een gehele
flight te sanctioneren met 2 strafslagen indien bovenstaande richtlijnen niet gevold worden.

Dus:







Raak niet achterop t.o.v. de vorige flight.
Verlaat onmiddellijk de green als u gedaan hebt met putten.
Zorg ervoor dat u reeds bij uw bal bent en klaar staat om uw slag uit te voeren als het uw
beurt is.
Doe op elke PAR 3 een call-on.
Vermijd veelvuldige (en vaak nutteloze) oefenswings.
Als men een bal zoekt die moeilijk vindbaar lijkt, laat dan onmiddellijk de achterop komende
flight door. Tracht echter het zoeken te beperken tot 2 minuten.

Bijkomend:






Herstel uw pitchmarks ( en eventueel ook deze van andere spelers)
Rijf de bunkers op.
Leg de uitgeslagen divots terug en trap ze eventjes aan.
Speel eerlijk en volgens de regels.
Respecteer het terrein waarop u speelt en Greenkeepers hebben steeds voorrang.

Captain AGS,
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