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HANDICAPCOMMISSIE
Procedures en regels

Definities
* Een EGA handicap is een handicap (hcp) van 54 of lager.
* LIDCODE: Zie op het NGF-pasje bij “nummer“.
Dit zijn de eerste 4 letters van de achternaam met daarachter een volgnummer
(dus tot aan de schrapstreep, zie pasje).
Voorbeeld: L. Jansen heeft lidcode JANS7.

* Qualifying Kaart: een genummerde en op datum en tijd geregistreerde kaart aan de hand
waarvan de Handicap Commissie (HC) de handicap kan aanpassen. Een kaart gelopen in
een Qualifying Wedstrijd is automatisch een Qualifying Kaart (Q-kaart).

*

Een kaart is Qualifying als de kaart geregistreerd is in het E-golf4u systeem
van de computer in de hal. De sticker moet op de kaart geplakt zijn.

* Indien de computer niet werkt:
Dan kaart vooraf via Kathleen laten registreren d.m.v. gele NGF-sticker én
nummer. Als Kathleen niet aanwezig is, dan bij de bar laten registreren.
Als het trekken van een sticker of het invoeren van de gelopen kaart niet
lukt, dan dit op de kaart vermelden.
Zonder deze informatie is het voor de HC niet duidelijk wat er fout is gegaan.

Behalen EGA-handicap
* Er is 1 kaart nodig om een EGA hcp te verkrijgen.
Het resultaat moet dan wel op basis van handicap 54, 36 of meer
stablefordpunten opleveren.
Deze eerste Q- kaart moet wel gescoord zijn op de eigen baan.

NGF-regelexamen
* Q-kaarten mogen pas gelopen worden nadat het NGF-regelexamen is afgelegd
en de speler baanpermissie heeft. (van de pro)
Het NGF-regelexamen kan worden afgelegd bij de HC.
Voor het afleggen van dit examen kun je contact opnemen met de HC.

Aanpassen EGA-handicap
* Op eigen baan
Leden met EGA- hcp moeten voor het registreren van een
Q- kaart gebruik maken van de computer in de hal.
Na het spelen van de ronde moet de speler de uitslag zelf in de computer invoeren en moet
de kaart in de bus van de HC worden gestopt.

Op een baan bij een andere club
Is de club aangesloten bij E-golf4u dan kan de kaart daar in de computer worden
geregistreerd en ingebracht. Daarna hier inleveren.
Is de club niet aangesloten bij E-golf4u dan moet de kaart voorzien zijn van een gele
sticker met volgnummer of een wedstrijdsticker. Ook er bij vermelden hoeveel slagen je op
deze baan krijgt. Daarna thuis invoeren onder “vreemde baan” en kaart hier inleveren bij
de HC.
* Als na het trekken van een sticker uit de computer geen score wordt ingevoerd
of geen kaart wordt ingeleverd, leidt dit automatisch tot een No Return
(handicap verhoging).
* Q-kaarten die niet voorzien zijn van de LIDCODE of van de naam plus de voorletters en
de afslagtee kunnen niet verwerkt worden.
De sticker uit de computer is automatisch voorzien van deze gegevens.
* Niet geregistreerde kaarten (dus zonder sticker) die toch ingeleverd worden,
worden niet verwerkt.

Regels voor 9-holes Q-kaarten
* 9- Holes Q-kaarten gelden slechts voor handicaps hoger dan 4,4
* Als spelers met hcp 4,4 of lager meespelen in een 9- holes wedstrijd is dat voor deze
spelers niet qualifying. Het resultaat wordt niet verwerkt in de HC-administratie.
* Let op: De bufferzone voor 9 holes is kleiner dan voor 18 holes.
Zie hiervoor de tabel met “buffers en veranderingen handicap”.

Revisie EGA-handicap
* Aan het einde van het kalenderjaar vindt door de HC voor alle leden een revisie van de
handicaps plaats.
Het is dan mogelijk dat de hcp, afhankelijk van de resultaten, naar boven of beneden
wordt aangepast.
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