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 REGLEMENT GV JUNIOR U12 – U14 2022 
 
 

➢ DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
De GV Junior U12-U14 2022 is toegankelijk voor spelers/speelsters geboren in 

2008 of later:  
  - lid van een club aangesloten bij GV 
  - in regel met de federale GV-bijdrage 2022 

 

➢ DATA WEDSTRIJDEN   
    
- Maandag 4 april: R. Ostend G.C. 

- Zaterdag 28 mei: G.C. Hasselt 
- Vrijdag 15 juli: Brabantse Golf 
- Maandag 22 augustus: Rinkven G.C. 

 
 

 
 

➢ CATEGORIEËN 
 

JONGENS 

Categorie Geboortejaar Spelniveau (WHS) Spelformule 

Cat. 1 U14  2008 - 2009 

 

Max. Hcp 24,4 Single stroke Play 

18 holes 

Cat. 1 U12 2010 en later Max. Hcp 24,4 
 

Single Stroke Play 
18 holes 

Cat. 2 (U12 & U14) 2008 en later Min. Hcp 24,5 – Max. Hcp 28,4 Single Stableford 
18 holes 

MEISJES 

Categorie Geboortejaar Spelniveau (WHS) Spelformule 

Cat. 1 U14  2008 - 2009 

 

Max. Hcp 26,4 

 

Single stroke Play 

18 holes 

Cat. 1 U12 2010 en later Max. Hcp 26,4 

 

Single Stroke Play 

18 holes 

Cat. 2 (U12 & U14) 2008 en later Min. Hcp 26,5 – Max. Hcp 32,4 Single Stableford 

18 holes 

 

Noot: De categorieën zijn leeftijd en handicap gebonden. Het is niet mogelijk 
voor spelers om in een andere categorie te spelen.   
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In geval van gelijkspel in een wedstrijd, zowel voor de 1ste plaats als voor een 
verdere plaats in het klassement, zal de verdeling gebeuren op basis van de 
behaalde resultaten op de 9, 6, 3 en laatste hole. 

De bruto en netto prijzen zijn niet te cumuleren: de stand primeert en bij gelijke 
stand primeert de brut prijs op de net prijs. 

 
➢ TERREIN 
 

Categorie Afslagplaats 

Cat. 1 & 2 (U12 & U14 Jongens) Geel  

Cat. 1 & 2 (U12 & U14 Meisjes) Rood 

 

➢ PRIJZEN  
- 2 brut-prijzen cat. 1 U14  en cat. 1 U12 jongens en meisjes (8 in totaal per 
wedstrijd) 
- 1 net-prijs cat. 1 U14 en categorie 1 U12 jongens en meisjes (4 in totaal per 

wedstrijd) 
- 2 net-prijzen cat. 2 (U14 & U12 samen) jongens en meisjes (4 in totaal per 

wedstrijd) 
Verplichte aanwezigheid op prijsuitreiking om recht te hebben op de prijs. 
     

 

➢ ALGEMEEN KLASSEMENT VAN DE GV JUNIOR U12 – U14 2022  
 
Er wordt enkel een algemeen brut klassement bijgehouden voor categorie 1. 

Voor categorie 2 is er geen algemeen klassement.  
 
Het algemene klassement wordt als volgt bepaald:  

a) Een speler zal per gespeelde wedstrijd X aantal punten toegekend krijgen 
volgens de behaalde plaats in het klassement (zie Rooster voor de 

puntentoekenning).  

 
b) De spelers die ex æquo in een wedstrijd eindigen zullen de punten van de 
verschillende plaatsen van het klassement delen; deze punten worden niet 

afgerond (ook voor 1ste plaats).  
 

Voorbeeld:  
- 3 spelers eindigen op de 6e plaats ex æquo  

- De punten voor de 6e, 7e en 8e plaats worden opgeteld, nl. 9+8+7,5 = 24,5 
punten  

- 24,5 wordt gedeeld door 3 = 8,17 punten per speler.  

 
c) De eerste plaats van het Algemeen Klassement is voor de speler die de 

meeste punten heeft behaald.  

 

In geval van ex æquo voor de 1e plaats in het Algemeen Klassement, zal de 
volgorde bepaald worden op basis van het aantal gespeelde wedstrijden. De 

speler met minder gespeelde wedstrijden zal voorrang krijgen.  
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Indien een gelijke stand blijft bestaan, zal de speler met hoogste gezamenlijke 

handicap op 22/08/22 voorrang krijgen. 

 
d) Indien er een ex æquo is voor een plaats in de rest van het Algemeen 

Klassement, zal de volgorde bepaald worden op basis van het aantal gespeelde 
wedstrijden. De speler met minder gespeelde wedstrijden zal voorrang krijgen. 
 

Indien een gelijke stand blijft bestaan, zal de speler met hoogste gezamenlijke 
handicap op 22/08/22 voorrang krijgen.  

 
 
Indien door omstandigheden (slecht weer of andere) een wedstrijd geannuleerd 

dient te worden, zal deze niet worden herspeeld.  
 

➢ ROOSTER PUNTENTOEKENNING ALGEMEEN KLASSEMENT  
 

Ranking Punten Ranking Punten 

1 40 12 5,5 

2 30 13 5 

3 20 14 4,5 

4 15 15 4 

5 10 16 3,5 

6 9 17 3 

7 8 18 2,5 

8 7,5 19 2 

9 7 20 1,5 

10 6,5 

21 t/m 

25 1 

11 6 

26 t/m 

30 0,5 

  31 & + 0,25 

 
 

➢ FINALE 
De top-4 van het algemeen brut klassement categorie 1 worden uitgenodigd voor 
deelname aan het Kampioenschap van Vlaanderen Kids 2022 (woensdag 31 

augustus 2022). 
 
 

➢ CADDIE 
Het gebruik van een elektrische trolley en de hulp van een caddie (U18) zijn 

toegelaten (volgens hard card KBGF 2022).  
Een speler mag geen persoon hebben als caddie die ouder is dan de maximum 

toegelaten leeftijd in de categorie van de oudste deelnemers van de Junior Tour. 
 
STRAF VOOR OVERTREDING: 

- Twee slagen voor elke hole waarop een overtreding plaatsvond; maximum straf 
per ronde: vier slagen (twee slagen op ieder van de eerste twee holes waar een 

overtreding plaatsvond) 
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- In geval een overtreding wordt vastgesteld tussen twee holes, wordt ervan 
uitgegaan dat de overtreding op de volgende hole ontdekt is en moet de straf 
dienovereenkomstig worden toegepast. 

Een speler die een caddie heeft in strijd met deze bepaling, moet onmiddellijk 
nadat de overtreding is vastgesteld, zorgen dat hij gedurende het vervolg van de 

ronde voldoet aan deze bepaling, zo niet wordt hij gediskwalificeerd. 
 
 

 ➢ EXTERNE HULP  
Het gebruik van afstandsmeters is toegelaten (volgens hard card KBGF 2022).  

 
 

➢ TOESCHOUWERS 
Volwassenen worden niet toegelaten op de baan uitgezonderd in de  
aangeduide zones, bv. afslagplaats 1ste hole, achter de green 18de hole. Het 

wedstrijdcomité zal een nota publiceren waarop de zone(s) staan aangeduid. 
 

Elke inbreuk tegen Regel 10.2 van de golfregels (advies) zal bestraft worden 
conform deze regel. 
 

➢ COACHES 
Coaches (Trainer B Golf/PGA Coach) dienen een charter te ondertekenen 

vooraleer zij worden toegelaten op de baan. Het charter zal duidelijk aangeven 
wat toegelaten is en wat niet. 

 
Elke inbreuk tegen Regel 10.2 van de golfregels (advies) zal bestraft worden 
conform deze regel. 

 

➢ WEDSTRIJDCOMITÉ  
Het comité bestaat uit: 
• De Technisch Directeur Topsport en/of medewerker van GV die tevens 

tornooileider is. 

• Leden van de GV Jeugdwerkgroep 
• Referee 

 
 

➢ INSCHRIJVINGEN 
De deelnemers dienen individueel in te schrijven via I-Golf, GV-app of 
www.golfvlaanderen.be , GV Wedstrijdkalender. 

  
 

De inschrijvingen openen 1 maand voorafgaand de wedstrijd.  
De inschrijvingen sluiten 5 dagen vóór aanvang van de wedstrijd af om 12u00. 
Lukt het inschrijven niet? Mail dan onmiddellijk naar k.dhondt@golfvlaanderen.be  

 
Spelers die te laat zijn met hun inschrijving komen op een reservelijst te staan 

na contact te hebben opgenomen met het GV-secretariaat. Zij zullen pas worden 
toegelaten in de wedstrijd bij een afzegging van een andere speler. 
 

Indien het aantal inschrijvingen hoger is dan het maximum vastgelegd door het 
wedstrijdcomité, heeft zij het recht het aantal inschrijvingen per wedstrijd te 

beperken en/of de spelformule aan te passen 
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Inschrijvingsrecht wedstrijdfee online: € 10 per wedstrijd  
Spelers met een C-kaart dienen naast de wedstrijdfee een bijkomende greenfee 
van €15 te betalen. 

 
 

GV heeft het recht om fotomateriaal van de wedstrijd te publiceren en te 
gebruiken voor haar werking. 
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