Beste Golfers,
Hoera, vanaf maandag 8 juni mogen we terug wedstrijden organiseren!
De afgelopen weken hadden wij hiervoor reeds tal van voorbereidingen getroffen en hieronder vind je de laatste info. De
aangepaste kalender staat op onze website.

•

•

Inschrijving wedstrijden in I-Golf: Vanaf maandag 8 juni kan via I-golf opnieuw ingeschreven worden voor de
wedstrijden. Deze worden volgens de geplande volgorde en gefaseerd opengesteld voor inschrijving.
Wedstrijden op de Golfschool: Alle afgelaste cluster wedstrijden zijn opnieuw ingepland. De huidige
inschrijvingen komen te vervallen. Nieuwe inschrijvingen gaan volgens de normale procedure. Verder zijn we zeer
verheugd dat al onze wedstrijdsponsors opnieuw hebben toegezegd.
Matchplay Outdoor Kampioenschap: Competitie start vanaf woensdag10 juni. De deelnemers ontvangen alle
details per afzonderlijke communicatie.
11th Ghent Academic Open Golftournament: Tornooi zal samenvallen met de officiële opening van het nieuwe
9 holes parcours (verdere info volgt).
Golfschool Knock-out Competitie: Afgelast en uitgesteld naar 2021.
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Externe wedstrijden en wedstrijden op Golfschool Gent:
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Kalender: Alle bestaande wedstrijden gepland vanaf 13 juni kunnen volgens de huidige richtlijnen weer
doorgaan. Tevens zijn er een aantal nieuwe wedstrijden toegevoegd aan de kalender (aangeduid in vet).
Maximum aantal spelers: Teneinde maximaal te voldoen aan de Social Distancing maatregelen zullen we
momenteel werken met verschillende blokken van max 20 spelers (6 flights x 3 spelers). Dat zou dan bijvoorbeeld
blokken met vroege en late starters kunnen zijn. Met de nieuwe regels na 1 juli kan deze procedure eenvoudig
aangepast worden.
Toepassing richtlijnen: De wedstrijdcoördinator zal in samenspraak met de lokale marshals strikt toezien op het
toepassen van de veiligheidsrichtlijnen.
Inschrijving via I-golf: De inschrijvingen gebeuren via i-golf. De wedstrijden worden volgens geplande volgorde en
gefaseerd opengesteld voor inschrijving. Toon jullie fair play, beperk het aantal inschrijvingen en laat zoveel
mogelijk andere leden deelnemen aan de wedstrijden. Bij misbruik zullen we overgaan tot gepaste maatregelen o.a.
schrapping, Single Subscription,…
Infrastructuur: De infrastructuur van de meeste clubs is momenteel beperkt. Er zijn o.a. geen kleedkamers
beschikbaar, soms ook geen buggies. De bar is open, maar voor eten is reservatie vereist. Zie ook wedstrijdinfo in Igolf.
Cashless betalingen: Alle betalingen gebeuren cashless, met uitzondering van de wedstrijd fee. Graag gepast geld
(5€) in de daarvoor voorziene box deponeren.
De scorekaarten: Deze zullen door één persoon gehanteerd worden (niet uitwisselen). De coördinator zal jullie kaart
overhandigen en daarna noteer je zelf de eigen score. Om discussie te vermijden wordt na elke hole het aantal slagen
met de marker geverifieerd. Na de wedstrijd worden de kaarten in een omslag of doos gestoken. Het inbrengen van
de scores in I-golf zal later gebeuren.
Prijsuitreikingen: Deze zijn voorlopig gepland tijdens de maandelijkse prijsuitreiking. Voor details zie kalender en
communicatie op website GS.
Toepassing golfregels: Alle normale golfregels blijven geldig, met slechts een paar uitzonderingen:
o Zoals hierboven vermeld dient de scorekaart enkel door de speler te worden ondertekend.
o Afhankelijk van de bezochte club zal de vlag al dan niet in de hole moeten blijven staan. Raadpleeg de
Lokale Regels.
o Indien er geen harken in de bunkers zijn, wordt er verwacht dat je de bunker maximaal in goede staat
brengt met de voet of een club. De bal wordt gespeeld zoals hij ligt.
Persoonlijke veiligheid: Respecteer vooral de Social Distancing.

We gaan de evolutie van de richtlijnen nauw opvolgen en aanpassen indien nodig. Met deze communicatie en acties willen
we kort op de bal spelen en jullie allen de kans geven om asap terug te kunnen genieten van onze geliefde sport.
De Golfschool en het Sportcomité staan ter beschikking voor bijkomende vragen.
Met sportieve groeten,
Golfschool Gent

