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* SPECIFIEK REGLEMENT VOOR FEDERALE WEDSTRIJDEN ONDER COVID-19  
* Het Algemeen Reglement van de Federale wedstrijden is van toepassing voor ieder punt dat niet door het huidige reglement behandeld wordt. 

 
Om de veiligheid van iedere speler, speelster, Rules Official en Wedstrijd Comité te verzekeren volgen hier enkele voorschriften die door iedereen 
dienen gevolgd te worden. 
De veiligheidsvoorschriften van de club dienen gevolgd te worden. 
 
I ALGEMEEN 
 
Iedereen houdt zich minimum op een afstand van 1.5m van elkaar. 
Geen samenscholing van ouders, spelers, speelsters en toeschouwers. 
 
II ACCOMODATIES 
 
II-1 CLUBHUIS 
 
De veiligheidsvoorschriften van de club dienen gevolgd te worden. 
De social distancing (1.5m) wordt in het clubhuis ook in acht genomen. 
De bestelde goederen in het clubhuis of afhaalpunt worden enkel elektronisch betaald. 
 
II-2 TOILETTEN 
 
De veiligheidsvoorschriften van de club dienen gevolgd te worden. 
Voor de de toiletten op de baan dienen ook de veiligheidsvoorschriften van de club gevolgd te worden. Ze kunnen gesloten zijn. 
 
II-3 KLEEDKAMERS 
 
De veiligheidsvoorschriften van de club dienen gevolgd te worden. 
 
II-4 PRO-SHOP 
 
De veiligheidsvoorschriften van de club dienen gevolgd te worden. 
 
II-5 PRACTICE 
 
De veiligheidsvoorschriften van de club dienen gevolgd te worden. 
 
III WEDSTRIJD 
 
III-1 ALVORENS ZICH NAAR DE WEDSTRIJD TE BEGEVEN 
 
- Al de spelers/speelsters worden verzocht hun symptomen een week voor de wedstrijd in het oog te houden. Indien een speler/speelster 

één van de symptomen gebonden aan de COVID-19 (hoesten, koorts > 37,5°, ...) gehad heeft, wordt hij/zij door het Wedstrijd Comité 
verzocht niet naar de wedstrijd te komen en het Wedstrijd Comité te verwittigen via mail. competition@golfbelgium.be. 

- Indien een speler/speelster in contact geweest is 14 dagen voor de wedstrijd met iemand bevestigd COVID-19 of iemand sterk verdacht 
positief te zijn aan COVID-19, wordt hij/zij door het Wedstrijd Comité verzocht niet naar de wedstrijd te komen en het Wedstrijd Comité 
te verwittigen via mail. competition@golfbelgium.be. 

- De dag van de wedstrijd zal de speler/speelster zijn temperatuur opmeten. Indien deze hoger is dan 37,5°, wordt hij/zij door het 
Wedstrijd Comité verzocht niet naar de wedstrijd te komen en het Wedstrijd Comité te verwittigen via mail. competition@golfbelgium.be. 

- De spelers/speelsters worden verzocht om de voorschriften van de regering in verband met de verplaatsingen op te volgen.    
 
 
III-2 VOOR DE WEDSTRIJD 
 
- De speler/speelster wordt maximaal 30 minuten voor zijn starttijd op de hostingclub van de wedstrijd verwacht. Uitzondering voor de 

spelers/speelsters die onder hetzelfde dak wonen. Bij voorbeeld: Broer mag met zijn zus naar de club komen alhoewel zijn starttijd later 
is. 

- De wedstrijd fee zal voor dat de startlijst gepubliceerd wordt moeten betaald zijn. Geen betaling -> geen deelname. 
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- Bij aankomst zal hij/zij zijn handen reinigen ofwel aan de sanitaire voorzieningen van de club ofwel door zelf meegebrachte 

hydroalcoholische gel. 
- De speler/speelster (niemand anders) gaat zich onmiddellijk bij het Wedstrijd Comité aanmelden. De plaats zal aangeduid worden door 

borden “scorecards”. De speler/speelster zal de scorecard van zijn medespeler ontvangen. (Zo vermijden we al uitwisseling van 
kaarten). Bij het afslaggebied van de eerste tee zal de speler/speelster zijn handicap controleren met zijn marker. Bij wedstrijden over 
meerdere dagen zal vanaf de 2de dag de scorecards bij de starter liggen. 

- De speler/speelster moet 5 minuten voor zijn starttijd bij de starter op het aangeduide afslaggebied aanwezig zijn.   
 
 
III-3 OP DE BAAN 
 
- De speler/speelster houdt zich minimum op een afstand van 1.5m van de andere spelers/speelsters. 
- Geen caddies of toeschouwers worden op de baan toegelaten.  
- Vrijwilligers (Live-scorer, fore-caddie, spotter, markers, ...) met mondmasker zijn toegelaten op de baan. 
- Indien een bal dient gezocht te worden zal de social distancing ook in acht moeten gehouden worden. 
- Bij een ruling van een Referee, zal de Referee de afstand ten opzichte van de speler/speelster in acht nemen en de Referee zal een 

mondmasker dragen. 
- De vlaggenstok van de green blijft in de hole en zal om geen enkele reden in de hand genomen worden. Zie ook de regionale 

veiligheidsvoorschriften. 
- De harken van de bunkers zullen verwijderd zijn. In de bunker moet de speler/speelster zijn voet-, balsporen en slag met zijn voet of club 

effenen. Zie ook de regionale veiligheidsvoorschriften. 
- Bij het beëindigen van de partij worden geen omhelzingen of handen geschut. De spelers/speelsters begroeten elkaar op afstand en 

begeven zich onmiddellijk naar de recording (Tournament Office). 
 
 
III-4 RECORDING 
 
- Bij het beëindigen van de partij moeten de speler/speelsters zich onmiddellijk naar de recording (Tournament Office) begeven. 
- Alleen de spelers/speelsters, het Wedstrijd Comité en de Referees krijgen toegang tot het Tournament Office. 
- De spelers/speelsters zullen hun handen bij het binnenkomen van het Tournament Office reinigen met het ter plaatse voorziene 

reinigingsgel. 
- Elke speler/speelster gaat aan een voorziene tafel zitten. De marker controleert de scores met de speler/speelster, tekent de scorecard 

en overhandigt deze aan de speler/speelster. Na nazicht zal de speler/speelster zijn scorecard tekenen en aan de Recorder afgeven. 
- De spelers/speelsters verlaten om beurt het Tournament Office en moeten opnieuw hun handen reinigen. 
- Na de recording worden de spelers/speelsters geacht de club te verlaten indien ze niet in de prijzen zijn. Uitzondering: Broer mag op zus 

wachten tot die haar ronde voltooid heeft.  
- Indien geen prijsuitreiking: De spelers/speelsters worden geacht de club zo snel mogelijk te verlaten. 
 
IV STRAFFEN 
     
De personen die zich niet aan dit specifiek reglement houden zullen door de Rules Officials of door het Wedstrijd Comité op volgende wijze 
beteugeld worden: 
 
Speler/Speelster: 
 
Eerste inbreuk: Waarschuwing 
Tweede inbreuk: Algemene straf, indien tussen 2 holes op de volgende hole, indien op de 18de hole op die hole, indien voor de wedstrijd op    

de 1ste hole. 
Derde inbreuk: Diskwalificatie 
 
Het Wedstrijd Comité kan bij een ernstige inbreuk besluiten om over te gaan tot onmiddellijke diskwalificatie. 
 
Toeschouwer: 
 
Eerste inbreuk: Onmiddellijk het terrein verlaten 
Tweede inbreuk: Onmiddellijk de club verlaten en algemene straf voor de aanverwante speler. 
 
Het Wedstrijd Comité kan bij een ernstige inbreuk besluiten om over te gaan tot onmiddellijke diskwalificatie. 
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