Gedragscode Golfschool Gent
R&A

versie 21/06/2019

Regel 1.2b – Lokale Regel

1. Algemeen
Van alle leden, gasten en bezoekers wordt ten alle tijde verwacht dat ze de
bepalingen vastgelegd in de Gedragscode van Golfschool Gent naleven.
Inbreuken tegen de Gedragscode kunnen leiden tot het sanctioneren van
een speler of bezoeker. Sancties kunnen opgelegd worden door de Captain,
het Management, het Wedstrijdcomité en de leden van het Sportcomité.
De gedragscode zoals vermeld op de Hard Card van de KBGF is van
toepassing.
De termen “Federale Competitie” en “KBGF” worden respectievelijk
vervangen door “Golfschool Gent wedstrijden” en “Golfschool Gent “.
Met de term lid/speler/deelnemer wordt zowel man als vrouw bedoeld.
Naast de bepalingen op de Hard Card zijn ook volgende punten van
toepassing.
2. Kledij
Gepaste golf kledij is vereist (geen jeans, shorts, T-shirts). Hemd/polo
dienen voorzien te zijn van kraagje en mouwen. Hemd/polo wordt in de
broek gedragen.
Petten worden met de klep naar voor gedragen.
Op de baan is het dragen van golfschoenen door de spelers verplicht.
Elke speler dient steeds een pitchfork binnen handbereik te hebben.
Het Wedstrijdcomité heeft het recht een deelnemer te weigeren wiens kledij
niet voldoet aan de norm.
3. Hoffelijkheid
De deelnemers dienen zich te onthouden van elke uiting die door het
Wedstrijdcomité onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespelers
of tegenstanders als hinderlijk kan worden ervaren. Als er sprake is van een
ernstige overtreding kan het Wedstrijdcomité een deelnemer
diskwalificeren. Desgevallend kan het Sportcomité een administratieve
sanctie uitspreken.
De deelnemers dienen zich gedurende de wedstrijd verder te onthouden
van elke handeling die de belangen kan schaden van Golfschool Gent of van
één van haar leden.
4. Afwezigheid/afmelding wedstrijden
Elke afmelding die gebeurt nadat de starttijden werden verstuurd wordt
beschouwd als laattijdig. Dit wordt genoteerd in i-Golf als FORFAIT.
Indien een speler niet opdaagt zonder verwittiging wordt dit genoteerd in i-

Golf als NO SHOW.
Bij herhaling heeft dit volgende sancties tot gevolg:
– 2 x NO SHOW: 1 maand schorsing voor de wedstrijden
– 5 x FORFAIT: 1 maand schorsing voor de wedstrijden
Het Sportcomité bepaalt de ingangsdatum van de schorsing.
5. Prijsuitreiking wedstrijden
Voor de prijsuitreikingen op de Golfschool Gent geldt dress code eigen jas
en/of das voor de heren, stadskledij voor de dames. Golf kledij is niet
toegestaan.
Indien de prijsuitreiking onmiddellijk na de wedstrijd plaats vindt dient de
dress code gerespecteerd te worden zoals vermeld op de wedstrijdinfo.
Bij gesponsorde wedstrijden beslist de sponsor over de modaliteiten van de
prijsuitreiking.
Als niet voldaan wordt aan de dress code wordt de prijs doorgegeven.
Indien een prijswinnaar afwezig is op de prijsuitreiking wordt de prijs
doorgegeven aan de volgende in de rangschikking.
De winnaar van een cumul wedstrijd die niet aanwezig kan zijn op de
prijsuitreiking kan, mits voorafgaande verontschuldiging, de prijs op een
ander moment (te bepalen door het Sportcomité) in ontvangst nemen.
Winnaars van de Longest Drive, Nearest to the Pin of Leary dienen verplicht
aanwezig te zijn op de prijsuitreiking. Deze prijzen worden niet
doorgegeven. Afwezige prijswinnaars kunnen een sanctie opgelegd worden.
Bij teamwedstrijden dienen beide spelers aanwezig te zijn, tenzij de
prijsuitreiking niet op dezelfde dag en of plaats als de wedstrijd plaats
vindt.
Bruto en Netto prijzen zijn niet cumuleerbaar. De Bruto prijs primeert.
Prijzen voor de Longest Drive, Nearest to the Pin of een andere extra prijs
vallen hier niet onder.
6. Sancties
Naast de in deze Gedragscode vermelde sancties kunnen de in punt 1
vermelde instanties bijkomende of afwijkende sancties uitspreken
naargelang de ernst van de inbreuk.

