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A. Algemeen.
Een Extra Day Score (EDS) is een score gespeeld buiten wedstrijd. Een applicatie gelinkt met de centrale
database van de KBGF is in ontwikkeling. EDS zal daarmee op een uniforme manier en volgens de regels
en richtlijnen uitgevaardigd door de KBGF beheerd kunnen worden door alle clubs in België.
Tot dan is de volgende policy in Millennium Golf van toepassing:
1.

Millennium Golf als Homeclub
a. In België.
• Enkel EDS scores gespeeld op Millennium Golf worden aanvaard.
Elke EDS score wordt beschouwd als een score in een Qualifying Competition.
• Onder volgende voorwaarden is een EDS geldig :
Enkel spelers van de Handicap Categorieën 2-6 (handicap 4.5 t.e.m. 45.0)
kunnen EDS spelen.
Noot : Spelers van Handicap Categorie 1 kunnen maximum 3 EDS spelen om
hun inactieve handicap terug te activeren.
Een EDS kaart wordt enkel toegelaten indien er minimaal 3 spelers in de flight
zijn (de speler, de marker en een waarnemer).
Bij het spelen van een EDS kaart moet een marker aanwezig zijn met een hcp
30,0 of lager.
De spelformule voor het spelen van een EDS is Single Strokeplay of Single
Stableford. De score wordt omgerekend naar een Stableford score.
Een geldige EDS kan enkel gespeeld worden als aan alle Handicap Conditions is
voldaan.
Een geldige EDS kan over 9 of over 18 holes worden gespeeld.
De speler dient zich in te schrijven op de EDS lijst vooraleer de ronde wordt
gestart. Hij dient duidelijk te melden aan het Onthaal of hij 9 of 18 holes zal
spelen en krijgt een afgestempelde EDS scorekaart.
De EDS scorekaart moet een aantal minimum gegevens bevatten (datum, naam
van de speler, naam van de marker, EGA Exact Handicap en EGA Playing
Handicap), en moet getekend worden door speler en marker.
Het aantal Extra Day Scores is beperkt tot vijf per per kalenderjaar.
• Het is de verantwoordelijkheid van de speler om zijn EDS in te leveren aan het Onthaal.
• Het Onthaal dient te controleren of aan alle andere voorwaarden voor een geldige EDS is
voldaan, en zorgt voor de verdere verwerking van de score en voor de aanpassing van de
Exact handicap. Levert de speler zijn EDS niet in dan zal zijn score als een “No Return”
geregistreerd worden. Met een EDS kan de Exact handicap niet aangepast worden naar
Handicap Categorie 1.

b. In het buitenland.
De KBGF aanvaardt geen Extra Day Scores gespeeld in het buitenland.
2.

Millennium Golf als hosting club voor spelers met een andere Homeclub

Elke speler die zich aanbiedt aan het Onthaal en zijn intentie dat hij een EDS wil spelen duidelijk maakt
vooraleer de ronde wordt gestart, en als aan alle Handicap Conditions is voldaan, wordt ingeschreven op
de EDS lijst en krijgt een afgestempelde EDS kaart.
De Homeclub zal hiervan op de hoogte worden gesteld.
Het is de verantwoordelijkheid van de speler om zijn EDS te laten registreren bij zijn Homeclub.
Het is dan de verantwoordelijkheid van de Handicap Authority van de Homeclub om te controleren of de
speler zijn EDS heeft laten registreren en of aan alle andere voorwaarden voor een geldige EDS is
voldaan, voor verdere verwerking van de score en voor de aanpassing van de Exact handicap.
B.
1.

2.

WEDSTRIJDKAARTEN
In België.
a.

Qualifying en Counting wedstrijden
De resultaten worden automatisch verwerkt op basis van alle uitslagen.

b.

Niet-Qualifying wedstrijden
De scorekaart van een ronde van een wedstrijd die de dag zelf en vooraf als nietQualifying werd gedefinieerd omwille van weers- of terreinomstandigheden kan
aanvaard worden als een EDS als ook aan alle andere voorwaarden voor een geldige
EDS is voldaan.

In het buitenland.
a.
Millennium Golf Qualifying en Counting wedstrijden
De resultaten worden automatisch verwerkt op basis van alle uitslagen.
b.
Qualifying en Counting wedstrijden ingericht door Nationale federaties,
geaffilieerde clubs en andere organisaties
De resultaten van een speler worden aanvaard op basis van de officiële resultaten
van alle Qualifying en Counting rondes van de buitenlandse wedstrijd. Om in
aanmerking te komen dienen de uitslagen, scorekaarten of een kopie daarvan
afgestempeld of ondertekend te worden door de captain of verantwoordelijke van
de betreffende organisatie.
c.
Niet-Qualifying wedstrijden
Millennium Golf aanvaardt geen scorekaarten van niet-Qualifying wedstrijden
gespeeld in het buitenland.

C.
Bij twijfel.
In geval van twijfel of bovenstaande regels gevolgd werden, beslist de Handicap Commissie of de
ingediende score al dan niet een Qualifying Score is.

