REGLEMENT
G-GOLFER AMATEUR
WOENSDAG 25 AUGUSTUS 2021 – KEMPENSE GOLF
 DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Deze wedstrijd is toegankelijk voor spelers en speelsters:
- lid van een club aangesloten bij GV
- in regel met de federale GV-bijdrage 2021
 SPELFORMULE
De wedstrijd wordt gespeeld over 18 Holes 4 amateurs 2BB 80% gele & rode
afslagplaatsen (Heren Geel, Dames Rood).
 TEAMSAMENSTELLING
Teams dienen verplicht te worden samengesteld uit volgende spelers:
• Speler 1: G-golfer met Hcp Index max. 36,0
• Speler 2: speler met een Hcp Index van max. 18,4
• Speler 3-4: speler met Hcp Index max. 36,0
(Spelers 2, 3 of 4 mogen, indien gewenst, ook G-golfers zijn.)
 INSCHRIJVINGSRECHT
De wedstrijdfee bedraagt €30 per speler (incl. leden gastclub).
Houders van een C-kaart dienen naast de wedstrijdfee een greenfee van €30 te
betalen. Deze greenfee gaat naar de organiserende club.
Gelieve het totaal bedrag per team ten laatste op woensdag 18 augustus te willen
storten op het rekeningnummer van Golf Vlaanderen:
BE09 0015 1691 1157 met vermelding van:
naam G-golfer + deelname G-Golfer - Amateur.
 INSCHRIJVEN
Via het digitaal inschrijvingsformulier op de website van Golf Vlaanderen:
https://www.golfvlaanderen.be/voor-golfers/g-golf/g-golfcompetitie
Er kunnen max. 30 teams inschrijven (beperking op basis van datum van inschrijving).
Uiterste inschrijvingsdatum: woensdag 18 augustus 2021 om 12u00.
 PRIJZEN
Teams: 1ste, 2de en 3de prijs Netto.
In geval van gelijkheid voor de 1ste plaats zal de verdeling gebeuren op basis van de
behaalde resultaten van de laatste 9, 6, 3 en laatste hole.
 AFSTANDMETERS – GSM – GEMOTORISEERDE GOLFVOERTUIGEN
Afstandmeters en gebruik GSM volgens richtlijnen KBGF (Hard Card 2021).
Gemotoriseerde voertuigen worden toegelaten mits goedkeuring door het
wedstrijdcomité GV. Hiervoor heeft de betrokken speler een geldig doktersattest
nodig of dient men aan te tonen dat men lid is van Mobicart.
Spelers die een buggy nodig hebben, vermelden dit op het inschrijvingsformulier.
 WEDSTRIJDCOMITÉ
Het comité bestaat uit:
•
Sporttechnisch medewerker GV.
•
De tornooileider aangeduid door GV.
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