Route 36
HOE GAAT DAT?
EEN RABBITS WEDSTRIJD
Rabbits wedstrijden
●

Inschrijven via BEgolf (Golf Vlaanderen app) Voor hulp bij het gebruik
van de app kan de Rabbits Captain u helpen.

●

Enkele dagen voor de start van de wedstrijd ontvangt u een bericht per
email of via de app. (de keuze hiervoor kunt u aangeven bij de
instellingen in de app) Hierin staan de namen van uw medespelers, uw
begeleider en de tijd waarop uw flight start.
Per flight is er 1 begeleider die u helpt met vragen betreffende spelregels,
etiquette, tellen, scores noteren en die u leert "slow play" te voorkomen.
Hij geeft geen les, daarvoor moet u bij onze Pro's Sam of Michaël zijn.

●

Op de dag zelf meldt u zich aan bij de captain of secretaresse (meestal
boven in het clubhuis) die u, na betaling van uw fee van 5€, de scorekaart
overhandigt. Doe dit zeker een half uur op voorhand. Daarna kunt u zich
opwarmen door een balletje te slaan en wat te putten.

●

10 minuten voor uw starttijd, staat u klaar bij hole 1. Hier staat ook de
"starter". Hij geeft u de nodige info over speciale aandachtspunten op het
terrein, sponsor, uitzonderlijke situaties en vraagt bijvoorbeeld of de
pitchfork in de broek- of rokzak zit. Hier wisselt u ook de scorekaarten uit
met uw medespelers zodat iedereen een "marker" heeft. De marker
noteert voor u uw score.
U telt dus uw eigen slagen en die van de persoon waarvoor u marker
bent.

●

De starter geeft aan als er gestart mag worden en wie er eerst mag
afslaan. Het noteren van de scores gebeurt bij de afslag van de volgende
hole.

●

Na de wedstrijd wordt de kaart ingegeven in de BEgolf app en zodra de
wedstrijd is afgesloten door het secretariaat wordt er berekend wat uw
nieuwe handicap index gaat zijn.
Rabbits kunnen niet stijgen in handicap!

●

Eenmaal U handicap 36,0 bereikt bent U Rabbit AF.
U ontvangt dan badge 36. Het Route 36 traject is dan volledig doorlopen.
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