Wedstrijden en Prijsuitreikingen in Coronamodus
Door de striktere maatregelen van de overheid en de aanbevelingen van de Golffederatie zijn een
aantal uitzonderlijke wedstrijdvoorschriften van kracht en zijn we eveneens vanaf nu verplicht om de
prijsuitreikingen anders te organiseren. We doen dit ook in de eerste plaats om op een veilige manier
golf te kunnen spelen en ook omdat we willen zorg dragen voor de gezondheid van al onze leden
maar ook om de winnaars en sponsors de gepaste eer en dank te betuigen. Volgende procedures zijn
van toepassing:
Reglement aanpassingen
1/ De vlaggenstok
De vlaggenstok blijft in de hole en wordt niet verwijderd.
2/ Uitholen
- Indien er geen Corona-cups in de hole zitten gelden de normale regels voor het uitholen:
. de bal dient tot rust te komen in de hole en volledig onder het oppervlak van de green te zijn.
- Indien er wel Corona-cups in de hole zitten moet de bal tot rust komen in de hole maar dient hij
niet meer volledig onder het oppervlak van de green
te zijn.
Een bal die in de hole rolt en er weer uit rolt is dus NIET uitgeholed.
3/ Bunkers
Ongeacht of er harken aanwezig zijn of niet wordt de bal gespeeld zoals hij ligt.
Indien geen harken aanwezig zijn wordt de bunker naar best vermogen geëffend met de club en/of
de voet. Er bestaan ook kleine harken die in
de golftas kunnen meegenomen worden.
We raden aan om steeds ontsmettingsgel mee te nemen in de goltas zodat de handen kunnen
ontsmet worden na manipulatie van de eventueel
aanwezige harken.
Deze voorschriften gelden voor alle door de Golfschool Gent ingerichte wedstrijden, zowel
lokaal als buitenhuis evenals voor de EDS kaarten.

Prijsuitreiking in Coronamodus
1/ Prijsuitreiking niet mogelijk na de wedstrijden => Maandelijkse prijsuitreiking
Onze gebruikelijke ´ maandelijkse´ prijsuitreiking zal tijdelijk op een andere manier worden
georganiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanaf nu en beginnende op vrijdag 14 augustus zijn er twee prijsuitreikingen/maand en dit
specifiek op de 2de en 4de vrijdag van de maand om 19h stipt.
Locatie: Golfschool Indoor/conferentiekamer.
De betreffende wedstrijden worden in volgorde aangekondigd via GS website sectie
´Prijsuitreiking´. De winnaars worden uitgenodigd via communicatie naar alle leden.
Aanwezigheid is beperkt tot winnaars van de wedstrijd(en), sponsor(s) van de specifieke
wedstrijd, wedstrijdcoördinators & captain.
Maximaal aantal aanwezigen wordt beperkt tot 10 personen/sessie. Indien nodig, wegens
aantal wedstrijden, wordt de prijsuitreiking in 2 of 3 sessies/avond gesplitst.
De aanwezigen komen binnen via golflounge en verlaten de zaal langs Indoor-terrasdeur.
Inschrijving is verplicht. Dit gebeurt via een activiteit in i-Golf.
Mondmasker verplicht voor alle aanwezigen in de Indoor/conferentiekamer.
Dranken zijn niet toegelaten in deze ruimte.
Aanwezigen houden veilige afstand en zitten neer.

•
•
•
•
•

De prijzen worden uitgestald op een veilig bereikbare plaats.
De wedstrijdcoördinator of lid van SC , in aanwezigheid van sponsor, deelt de uitslag mee.
De winnaar, met mondmasker, haalt zijn prijs op.
Geen handen geven, kussen, vuistjes, ellenbogen……niets dus.
Geniet daarna als winnaar van jouw prijs met eigen ´bubbel´.

2/ Prijsuitreiking mogelijk na wedstrijd: GS- & externe wedstrijden(mits lokale toelating).
De prijsuitreiking zal zo kort mogelijk na de wedstrijd en bij voorkeur op het terras plaatsvinden. In alle
omstandigheden is ´social distancing´ van 1,5m vereist en zijn alle regels betreffende mondmaskers
van toepassing. Respecteer ten allen tijde de horeca richtlijnen.
•
•
•
•
•
•

Alle aanwezigen zitten neer.
De prijzen worden op een veilige manier uitgestald.
De wedstrijdcoördinator leidt de prijsuitreiking in goede banen en draagt daarbij steeds een
mondmasker. De coördinator vermeld de sponsor en de winnaars.
De winnaar, met mondmasker, haalt de prijs op.
Geen handen geven, kussen, vuistjes, ellenbogen……niets dus
Geniet daarna als winnaar van jouw prijs met eigen ´bubbel´.

3/ Algemeen:
•

De prijzen worden niet doorgegeven aan de volgende in de uitslag (reserves).De winnaars
die zich vooraf schriftelijk ( via sms, mail..) hebben verontschuldigd kunnen hun prijs
afhalen op de eerste prijsuitreiking daaropvolgend. Alle andere niet afgehaalde prijzen
gaan terug naar het SC.
Dank voor jullie medewerking,
Golfschool Gent

