Wedstrijdreglement 2020.
I. DEELNEMERS.
De competities die door AGS worden ingericht, zijn toegankelijk voor alle leden van AGS. De
wedstrijden op 18-holes terreinen zijn toegankelijk voor alle leden die in het bezit zijn van een
federatiekaart en handicap 36 tenzij door de gastclub of door AGS een afwijkende handicapvereiste
werd gesteld.
Indien de gastclub een beperking oplegt met betrekking tot het aantal personen / handicap dat
kan deelnemen, dan heeft de sportcommissie het recht deze plaatsen voor te behouden aan AGS leden
en kunnen uitgenodigden geweigerd worden.
II. INSCHRIJVINGEN VOOR WEDSTRIJDEN.
- De personen die zich wensen in te schrijven voor een wedstrijd, dienen dit te doen via i-Golf.
- Het sportsecretariaat of de wedstrijdverantwoordelijke bepaalt vrij de startlijst. In de mate van het
mogelijke zal hierbij rekening gehouden worden met voorkeur op ingeschreven tijdvak en met de
personen die samen de verplaatsing maken.
- De opgemaakte startlijst wordt beschouwd als definitief en enkel in geval van overmacht kan er
geannuleerd worden. Annulaties dienen uitsluitend te gebeuren door middel van een SMS op
het GSM nummer van de wedstrijdverantwoordelijke. Spelers die zonder verwittiging afwezig zijn
op een wedstrijd kunnen door het Sportcomité gesanctioneerd worden.
- Het is de verantwoordelijkheid van elke speler om zich op de hoogte te stellen van zijn starttijd. Dit
geldt ook voor de spelers van de reservelijst.
- De wedstrijd fee ten bedrage van 5.00 Euro dient steeds via het i-golf systeem voorafgaand aan de
inschrijving betaald te worden. De wedstrijd fee is onder geen beding terug vorderbaar.
- De wedstrijddeelname moet altijd contant betaald worden. Kortingsbonnen komen niet in aanmerking
ter betaling.
- Spelers die lid zijn van de club waarop de wedstrijd gespeeld wordt betalen een wedstrijd fee van 5,00
Euro volgens het geldende systeem van i-golf. Deze fee is niet terug vorderbaar.
- Leden die wensen gebruik te maken van een buggy dienen deze zelf bij de bezoekende club te
bestellen.

III. DE WEDSTRIJDEN.
- De deelnemers moeten minstens 30 minuten vóór hun starttijd hun scorekaart ophalen bij de
wedstrijdverantwoordelijke. Ze dienen minstens 10 minuten vóór hun starttijd op de eerste tee
aanwezig zijn. De opgegeven starttijd dient gerespecteerd te worden.
- Een speler die tijdens een wedstrijd opgeeft en/of de baan verlaat zonder geldige reden wordt
gediskwalificeerd (“Unjustified Quit”) met Hcp verhoging van 0,1 en kan bovendien gesanctioneerd
worden door de Sportcommissie. (Regel 32-2).
- Indien er zich een noodsituatie op de baan voordoet, dient men rechtstreeks het secretariaat van de
bezochte club te contacteren. Deze zal de nodige schikkingen treffen en indien nodig de hulpdiensten
verwittigen. Het betreffende telefoonnummer bevindt zich op de scorekaart.
- De wedstrijden worden gespeeld volgens de Algemene Golfregels, mits inachtneming van de local
rules van de gastclub. De straf voor een overtreding van de local rules is verlies van de hole in
matchplay en 2 strafslagen op de betreffende hole in strokeplay. (Rule I – 1.3)
- De periode voor “Preferred Lies” loopt officieel van 1 november tot 30 april. Tijdens die periode kan
de wedstrijdcommissie beslissen deze wedstrijd qualifying te spelen..
Indien “Preferred Lies” van toepassing zijn en de speler van deze optie gebruik wenst te maken,
moet de bal worden gemarkeerd, mag de bal worden opgenomen en moet hij worden teruggeplaatst
binnen de 15cm van de oorspronkelijke ligging, niet dichter bij de vlag. Indien de local rules van
gastclub dit toelaten mag de bal gereinigd worden. (Model Local Rule E-2)
- Het gebruik van apparatuur voor het meten van afstanden wordt hierbij expliciet toegestaan. Indien
een speler of zijn caddie deze apparatuur gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die het spel
zouden kunnen beïnvloeden (swingadvies, clubkeuze, windsnelheid, temperatuur, …) is er inbreuk
op Regel 4-3.
- Om het trage spel te bekampen, dient elke speler de tijd na 9 en na 18 holes te noteren. Wanneer na
18 holes de achterstand op voorgaande flight méér dan 15 minuten bedraagt, kan elke speler van de
flight 1 strafslag krijgen.
- De speler met de laagste handicap in een flight is de flightcaptain, is de uiteindelijke verantwoordelijke
voor zijn flight en voor de correcte toepassing van de spelregels. Tevens zal hij erop letten dat de
flight goed aansluit op de voorgaande en beslissen of een achterop komende flight dient doorgelaten
te worden.
- Bij onregelmatigheden van een speler kan de ‘marker’ weigeren de scorekaart te ondertekenen. In
dit geval dient dit na de wedstrijd gemeld te worden aan de wedstrijdverantwoordelijke of aan het
AGS Rules Committee.
- Het is steeds aangeraden om bij de minste twijfel een provisionele bal te spelen.
Indien men tijdens het spel toch zou moeten 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.
- OPGELET: Het zoeken naar de bal wordt beperkt tot maximum 2 minuten.

- Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de formule single stableford, tenzij anders bepaald door
de wedstrijdcommissie.
- Iedere speler zal in aangepaste kledij aan de start verschijnen : geen jeans, geen T-shirts, geen te
korte shorts, voor dames geen lage uitsnijding aan halsopening. De meeste clubs eisen het gebruik
van soft spikes.
- De Heren en Dames worden standaard onderverdeeld in 2 prijzencategorieën, tenzij anders bepaald
door het sportsecretariaat :
•
•
•
•

Heren I: Handicap 0 tot en met 18,4.
Heren II : Handicap 18,5 tot en met 36.
Dames I : Handicap 0 tot en met 18,4.
Dames II : Handicap 18,5 tot en met 36.

- Voor de meeste wedstrijden is er vrije keuze van de afslagplaats.

- Indien er geen vrije keuze mogelijk is gelden de standaard afslagplaatsen :
Heren I : back tees MWH
Heren II : front tees MYE
Dames I : back tees LBL
Dames II : front tees LRE.
- Na het beëindigen van de spelronde moet de scorekaart, nadat deze door speler en marker zelf
gecontroleerd, getekend en de scores opgeteld werden, onmiddellijk afgeleverd worden aan de
wedstrijdverantwoordelijke.
- Winnaar van de wedstrijd is die speler die het grootste aantal stablefordpunten behaalt. Bij gelijk
aantal punten is de speler met de meeste punten op de laatste 9, 6, 3, 1, 12, 15 holes of de eerste
hole, de winnaar.. Om in aanmerking te komen voor een prijs is een score van 28 punten stableford
een minimum vereiste. Indien het een gesponsorde wedstrijd is kan de sponsor beslissen van deze
minimum vereiste af te wijken. Junioren vormen een aparte categorie
- De uitslag en eventuele prijsuitreiking (junioren), van de niet gesponsorde wedstrijden, volgen zo snel
mogelijk na de aankomst van de laatste flight. De prijsuitreiking van gesponsorde wedstrijden is een
elementair onderdeel van de wedstrijd en aanwezigheid op de prijsuitreiking is dan ook een vorm van
beleefdheid en etiquette. Bij afwezigheid vervalt automatisch elk recht op een prijs.
De wedstrijdverantwoordelijke geeft kort na de wedstrijd, onder voorbehoud een overzicht van de
winnaars. Deze laatste kunnen dan hun prijs afhalen aan het onthaal van AGS.
- Genodigden hebben geen recht op een prijs, tenzij bij gesponsorde wedstrijden de sponsor anders
beslist.
- Cumul van prijzen is niet mogelijk (bruto/netto prijs, wedstrijd/aanwezigheidsprijs). Prijzen voor
nearest en longest vallen niet onder deze regel.
- De leden van AGS en de personen die hen vergezellen dienen zich altijd, zowel op als naast het
terrein, correcte te gedragen en tevens ook rekening te houden met eventuele plaatselijke club regels.

- De leden van de wedstrijdcommissie dragen, ten overstaan van de bezochte Club, alle
verantwoordelijkheid voor het goede en vlotte verloop van de competitie. Hun opmerkingen en
instructies moeten door de deelnemers worden opgevolgd. De wedstrijdcommissie heeft het recht de
personen, die zich niet houden aan de bepalingen van dit reglement, te sanctioneren.
- De scorekaarten van de gespeelde wedstrijden worden tot 14 dagen na de gespeelde wedstrijd
bijgehouden door het sport secretariaat. Na deze termijn is eventueel beroep of betwisting niet langer
mogelijk.

IV: INDIVIDUELE HANDICAP AANPASSINGEN.
Handicap aanpassingen voor niet-AGS wedstrijden, waarvan de wedstrijd is aangemaakt in i-Golf zullen
automatisch door betrokken club uitgevoerd worden. Dit wil zeggen dat van deze wedstrijden geen
individuele scorekaarten op AGS dienen ingeleverd te worden.
Alle competities die niet aan deze voorwaarde voldoen alsook individuele scorekaarten die op andere
clubs worden afgeleverd (Extra Day Scores) worden niet aanvaard.
V: JUNIOREN.
Men is junior tot en met de leeftijd van 18 jaar.
Voor junioren categorie 5 geldt volgende regel :
Meisjes kunnen kiezen tussen volgende afslagplaatsen : rood, blauw.
Jongens kunnen kiezen tussen rood, blauw, geel.
Bij de keuze worden de toegekende strokes automatisch aangepast.
Voor meisjes uit handicap categorie 26,5-36,0 blijft de toekenning van 2 extra strokes van toepassing,
indien er geen meer vooruit geschoven keuze van afslagplaats mogelijk is.
Wedstrijdprijzen voor junioren: deze vallen onder een apart regime gezien deze geen geldprijzen
kunnen ontvangen. Bij wedstrijden waar 4 junioren of meer aan deelnemen wordt een apart klassement
en dito prijzen voorzien. Indien minder dan 4 deelnemers worden de behaalde uitslagen mee
opgenomen volgens het geldend systeem van volwassenen, evenwel zonder geldprijs.
VI : SUPERSENIOREN.
Dames kunnen kiezen tussen volgende afslagplaatsen : rood, blauw, geel.
Heren kunnen kiezen tussen rood, blauw, geel, wit.
Bij de keuze worden de toegekende strokes automatisch aangepast.
De bijtelling van 2 extra strokes bij de super senioren dames wordt niet langer toegepast onderliggende
reden is dat dit noch op regionaal noch op federaal niveau wordt ondersteund.

VIII: HANDICAP CATEGORIE / BUFFER ZONE / HANDICAP AANPASSING.
Handicap
Categorie

1
2

EGA
Handicap

- 4.4
4.5 – 11.4

Buffer zone
18 holes

33– 36
32 – 36

Stableford
punten onder
Buffer zone
+ 0.1
+ 0.1

Stableford
punten boven
Buffer zone
- 0.1
- 0.2

3
4
5

11.5 – 18.4
18.5 – 26.4
26.5 – 36.0

31 – 36
30 – 36
30 – 36

+ 0.1
+ 0.1
+ 0.1

- 0.3
- 0.4
- 0.5

Noot: Uw deelname aan wedstrijden impliceert uw akkoord met bovenstaand reglement.

P.S. Bovenstaande regels zijn uitsluitend van toepassing voor wedstrijden georganiseerd door AGS.
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