Bijlage 9 : specifieke voorwaarden voor het indienen van een Extra Day Score voor
spelers met home club Puyenbroeck en EGA Hcp 36 en lager.
Een extra day score kan enkel in rekening worden genomen voor aanpassing van een
handicap indien de EDS kaart voldoet aan ALLE volgende voorwaarden van het EGA
Handicap reglement en de lokale regels hierna :
Op Golf Puyenbroeck kan een EDS kaart over 18 holes (2x9 holes) worden
gelopen:
-

Indien deze kaart VOORAF aan de balie wordt aangekondigd en
ingeschreven in het EDS-register.

-

Mits de betaling van 5€ wedstrijdfee per de speler die zijn score wenst te
laten inschrijven eventueel verhoogd met de geldende greenfee voor
golfers mat handicapregistratie – vrije golfers (EDS wedstrijdfee enkel voor
de speler, niet voor de marker).

-

Golfer en marker zijn geen familie / partner van elkaar en zijn beiden
amateurgolfers (geen junioren of pro's als marker).

-

De marker heeft een Hcp gelijk of lager dan 18.4.

-

De combinatie van zelfde golfer met zelfde marker mag slechts 1 x per
kalenderjaar voorkomen, zo niet wordt de laatste binnengebrachte EDS
kaart geweigerd.

-

De scorekaart kunnen, na sluitingstijd balie, via de brievenbus in de gang
worden ingeleverd en moeten duidelijk en volledig ingevuld en
ondertekend zijn door speler en marker.

Op verplaatsing op elk ander Belgisch 18 holes golfterrein kan een EDS kaart
worden gelopen over 18 holes indien :
-

De aanvraag om een EDS scorekaart te lopen minimaal 24 uur VOORAF
wordt gemeld via golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be.

-

In de mail moeten volgende gegevens zijn vermeld :
De Belgische club en de lokale 18 holes baan waarop de kaart
zal worden gelopen,
het voorziene / gereserveerde startuur,
de tee's waarvan zal worden gespeeld,
de namen, de exacte handicap en het federaal nummer van
speler en marker.
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-

Indien een EDS ronde niet kan doorgaan omwille van onvoorziene lokale
omstandigheden (bv terrein onverwacht non qualifying) dan moet per mail
via golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be en VOOR het eerder gemelde
startuur de EDS kaart worden geannuleerd.

Verwerken van EDS scores en aanpassing van handicaps
-

Tijdens het golfseizoen worden elke maandag de EDS kaarten voorgelegd
aan de Hcp commissie en onmiddellijk verwerkt indien gunstig beoordeeld.

-

Indien een ingeschreven kaart (gespeeld op terrein Golf Puyenbroeck) of
een vooraf aangevraagde EDS kaart (gespeeld op verplaatsing) NIET
tegen de eerstvolgende maandag is ingeleverd via brievenbus, post of
scan to mail, dan wordt deze kaart verwerkt als een NO RETURN en volgt
een Hcp verhoging zoals voorzien in het EGA Hcp systeem.

Bijlage 10 : specifieke voorwaarden in verband met het indienen van een score
gespeeld in een buitenlandse wedstrijd door spelers met home club Puyenbroeck.
Conform het EGA Handicap system wordt een buitenlandse score enkel in een
handicaphistoriek verwerkt indien de score wordt gestaafd door een officiële uitslag van de
wedstrijd. Deze uitslag moet een volledig overzicht van alle deelnemers en hun score geven
en moet zijn afgeleverd / bevestigd door de golfclub / federatie die deze wedstrijd heeft
georganiseerd.
Van ALLE spelers met home club Puyenbroeck die op dergelijke buitenlandse uitslag
voorkomen, ook al dienen ze zelf deze uitslag niet in, zullen de handicaps worden
aangepast.

Bijlage 11 : specifieke voorwaarden in verband met het indienen van een score
gespeeld in een commerciële wedstrijd (type automerken, drankenmerken ea) door
spelers met home club Puyenbroeck.
Enkel indien dergelijke wedstrijden via I-golf / My-golf (of andere software die Hcp
aanpassingen berekent volgens het EGA system) en door de ontvangende / organiserende
club voor de sponsor worden verwerkt, zijn de uitslagen ontvankelijk. Op dat moment wordt
de score, zonder tussenkomst van Golf Puyenbroeck, automatisch in de persoonlijke
handicaphistoriek van de golfer opgenomen.
Uitslagen van wedstrijden (type Moët&Chandon, BMW Cup ea niet limitatief) die niet via
geautomatiseerde handicapsysteem worden verwerkt door de organiserende / ontvangende
club worden NIET als wedstrijd aanvaard en een individuele score uit dergelijke wedstrijd
wordt NIET aanvaard als EDS score.
Wedstrijden gepatroneerd of georganiseerd door VVG of KBGF in opdracht van sponsoren
worden aanvaard, eventueel als EDS score ingegeven, in de handicaphistoriek van de
speler.
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