Golfschool Gent - Corona reservaties , EDS en beschikbaarheden vanaf maandag15 juni
Beste leden,
Vanaf maandag zijn er terug enkele aanpassing/versoepelingen aan de corona regels van toepassing
mits inachtneming van het corona protocol Golf Vlaanderen zoals "social distancing", blotehanden
contact edm.
1. De reservatie voor de practice (driving range, putting en chipping) is niet meer van
toepassing en kan dus vrij gebruikt worden
2. De reservatie van de 9 holes betreft blijft behouden. Dit betekent dat het 9 holes parcours
GEEN 2 maal na mekaar mag gespeeld worden en dat de scorekaarten nog steeds niet
zullen beschikbaar zijn op het secretariaat en dit zeker tot eind juni.
3. De grasafslag (vanaf hcp 32 en lager) is terug open.
4. De Extra Day Scores (EDS) kan nu ook enkel via de App worden aangevraagd, weliswaar
volgens ons bestaand reglement waarbij nog steeds beperking geldt voor hcp's 36 en
lager....dus bij het boeken van uw reservatie bij een andere club zal u kunnen aanduiden
of het over een EDS gaat....u zult dan wel de fee dienen te betalen die door de bezochte
club wordt aangerekend....zie bijkomende regels en beperkingen hieronder :
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Marker Hcp tussen 0 en 36.
Voor 2020 is er geen beperking meer in het aantal EDS kaarten
Validatie scorekaart noodzakelijk, zoniet EDS niet aanvaard, stijging handicap met +0.1
Bij het boeken van een starttijd komt er een extra keuzemogelijkheid “EDS”. Indien aangevinkt
zal er een starttijd voor minstens 2 spelers dienen ingegeven te worden.
Per speler aanduiden al dan niet een EDS. Een marker is steeds vereist.
EDS scorekaart wordt aangemaakt en is pas zichtbaar op de App op de dag van de geboekte
starttijd onder de knop 'scorekaart'.
Voor een EDS-kaart wordt een wedstrijdfee al dan niet aangerekend, die naar de bezochte
club gaat en deze wordt digitaal betaald bij het boeken van de starttijd.
De EDS scorekaart wordt ingevuld tijdens het spelen van hun ronde. Zowel de EDS-speler als
marker bevestigen de EDS scorekaart nadien.
EDS zal eveneens worden getoond onder tab “overzicht” en vervolgens keuze “EDS”, zodat
een golfer steeds een overzicht heeft van zijn te spelen EDS’en en gespeelde EDS’en.
Automatische aanpassing van de hcp volgt na het valideren en de nieuwe hcp is onmiddellijk
zichtbaar in de hcp historiek van de speler.
Een gespeelde digitale EDS kan niet ongedaan gemaakt worden.
Bij het boeken van een starttijd met een EDS :
o wordt de homeclub automatisch via mail op de hoogte gebracht.
o wordt de “club waar de EDS gespeeld wordt” via mail op de hoogte gebracht.
o worden de spelers/markers via mail of in de app op de hoogte gebracht.
Indien na 48 uur na de geboekte starttijd de EDS nog steeds niet is afgewerkt dan wordt uw
homeclub op de hoogte gebracht.

Met sportieve groeten en hou het vooral "safe"
Golfschool Gent

