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REGLEMENT 
KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN G-GOLF 2023 

DOVE EN SLECHTHORENDE SPELERS 
ZATERDAG 17 JUNI 2023 – GOLF L’EMPEREUR 

 
 

▪ DEELNEMINGSVOORWAARDEN   
  Deze wedstrijd is toegankelijk voor spelers en speelsters van alle leeftijden:  

o lid van een club aangesloten bij GV 
o in regel met de federale GV-bijdrage 2023 
o G-golfer*: doven en slechthorenden 

 
▪ SPELFORMULE 

GROEP DOVEN EN SLECHTHORENDEN 
  - Cat. 1: 18 Holes Single Stableford 
 

▪ INSCHRIJVINGSRECHT 
Deelnamefee: 30 EUR.  

              De inschrijvingen verlopen via i-Golf vanaf woensdag 3 mei 2023. 
              Uiterste inschrijvingsdatum: zondag 11 juni 2023 om 12u00. 
 

▪ CATEGORIEËN 
- Cat. 1 Mix: Hcp 0 t.e.m. Hcp 36 
 

▪ AFSLAGPLAATSEN 
- Cat. 1: Geel (heren) en Rood (dames)  
 

▪ PRIJZEN 
- Cat. 1: 2 Net prijzen 
 
In geval van gelijkheid voor de 1ste plaats zal de verdeling gebeuren op basis van de behaalde 
resultaten van de laatste 9, 6, 3 holes of laatste hole. 
De speler dient aanwezig te zijn op de prijsuitreiking. Bij afwezigheid gaat de prijs naar de 
volgende. 
 

▪ AFSTANDSMETERS – GSM – CADDY  
        Conform de “Federal Tour General Regulations 2023”. 
 

▪ GEMOTORISEERDE GOLFVOERTUIGEN 
Toelating mits doktersattest of lidmaatschap bij Mobicart. Spelers die een buggy nodig 
hebben, dienen dit bij inschrijving via i-Golf te vermelden. 
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▪ CADDY 

Caddy’s zijn toegelaten. De caddy moet in bezit zijn van het Amateurstatuut. 
 

▪ BEELDMATERIAAL 
GV en AFGolf hebben het recht om foto- en videomateriaal van de wedstrijd te publiceren en 
te gebruiken voor hun werking. 

 
 
 
*G-golfer: golfer met een langdurige fysieke, auditieve, visuele of verstandelijke beperking of autisme. Indien de 
functiestoornis na 65 jaar wordt verworven, wordt dit beschouwd als een functiestoornis ten gevolge van ouderdom en niet 
ten gevolge van een beperking, behalve indien anders aangetoond. De speler dient tevens in i-Golf aangeduid te staan als 
G-golfer.  
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