
                                                           

WEDSTRIJDREGLEMENT 2020  
COMPACTHOLES AGS.  

  

1. Spelers (Handicap 45 – 37) die wensen deel te nemen aan de wedstrijden gehouden op de 

AGS compact holes moeten zich inschrijven via i-Pass.  

  

2. Indien de inschrijvingen volgeboekt zijn, kan U zich nog eventueel op de reservelijst zetten.  

  

3. Wie op de inschrijvingslijst staat verplicht er zich uiteraard toe de dag van de wedstrijd aanwezig 

te zijn en deel te nemen, tenzij er een geldige reden voor afzegging is.  

  

4. Een eventuele afzegging geschiedt minstens 24 uur voor aanvang van de wedstrijd.  

  

5. De spelers van de reservelijst moeten zelf informeren of zij kunnen deelnemen.  

  

6. De deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht zijn/haar scorekaart minstens 30 minuten voor 

aanvang af te halen op het secretariaat zo niet wordt hij/zij als afwezig beschouwd en zal de 

plaats zonder meer worden toegewezen aan de volgende op de reservelijst.  

      

    Spelers dienen minstens 5 minuten vóór hun starttijd op de afslagplaats aanwezig te zijn.  
Overtreding van deze regel wordt bestraft met 2 strafslagen (Regel 5-3a).  

  

7. De kledij van de speler moet in orde zijn: namelijk geen t-shirts, geen te korte shorts, geen 

joggingpakken. Voor de dames geen lage uitsnijding aan halsopening toegelaten. 

Golfschoenen zijn verplicht.  

  

8. Elke speler wordt geacht vlot te spelen. Het is aan elke speler van de flight om bij traag spel 

zijn/haar medespelers aan te manen sneller te spelen.  

  

9. Na het beëindigen van de competitie wordt verwacht dat de scorekaarten, nadat zij door speler 

en marker zelf gecontroleerd en de scores opgeteld werden, zo snel mogelijk worden 

afgegeven op het secretariaat. De kaart moet zowel door de speler als zijn marker worden 

ondertekend. Enkel dan is zij geldig en kan de speler in aanmerking komen voor de 

prijsuitreiking en een eventuele handicapaanpassing. Voor de prijsuitreiking dient de winnaar 

aanwezig te zijn. 

  

10. Bij het spel op en rond de green : kijk even rond naar gemaakte pitchmarks.  

          Ook al zijn die niet door u gemaakt, mag (moet) hij wel hersteld worden. Behalve in het    

afslaggebied! 

          Hou dus uw  pitchvork bij de hand (broekzak).  



          Plaats je golf zak steeds in de richting van de volgende hole.  

  

11. Elke speler is medeverantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein. U moet een       

uitgeslagen divot zo goed als het kan terugleggen en aanstampen.  

  

12. Bij eventuele buitensporige overtredingen zullen er mogelijk sancties worden getroffen. Speel 

te allen tijde volgens de regels.  

  

13. In geval van ongeval op de baan, of indien een speler onwel wordt dient men  rechtstreeks het 
secretariaat van AGS te contacteren, dewelke de nodige schikkingen zullen treffen en indien 
nodig de hulpdiensten zullen contacteren.  

  

14. De wedstrijden op AGS worden gespeeld volgens de golfregels van de R&A en de van       

toepassing zijnde AGS Local Rules.  

  

  

Een speler kan zijn clubhandicap met slechts maximum 3 punten per gespeelde wedstrijd verbeteren 
en dit zowel op het AGS terrein alsook AGS wedstrijden georganiseerd op de Compactholes van 
andere clubs (indien het een qualifying wedstrijd is).  
Indien een speler een individuele scorekaart zou binnenbrengen voor een gespeelde wedstrijd die 
niet door AGS georganiseerd werd wordt deze scorekaart NIET in aanmerking genomen voor 
eventuele handicap verbetering.  

  

Indien een speler na een aantal wedstrijden zijn handicap 36 behaalde zal zijn handicap echter 

geregistreerd blijven op 37 tenzij hij reeds voorafgaandelijk de “Final Course Management” doorlopen 

heeft.  

  

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