Langzaam spel –spelers verantwoordelijkheid 2018
Jouw Verantwoordelijkheden
• Zorg dat je klaar staat om te spelen wanneer het jouw beurt is.
• Het is de verantwoordelijkheid van elke speler om binnen de aangegeven tijd te spelen en zorg voor
aansluiting met de groep voor je!
• Zelfs als de groep uit positie is door een verloren bal, lang zoeken of een ruling, is het nog steeds de
verantwoordelijkheid van de groep om zo snel mogelijk weer in positie te komen
• Als je dicht achter de groep voor je blijft, zal je niet worden ‘getimed’.
Ready Golf
• Ready Golf zal worden gespeeld, maar op een veilige en verantwoordelijke manier.
• Speel als je klaar bent; je hoeft niet te wachten voordat de speler die verder van de hole ligt heeft
gespeeld
• Bijvoorbeeld, speel Ready Golf:
o wanneer de speler die verder van de hole ligt een moeilijke slag heeft en zijn/haar opties
bekijkt;
o wanneer een speler die verder van de hole ligt graag voor de green wil gaan;
o op de afslag als de speler met de eer vertraging heeft;
o door eerst zelf te slaan, voordat je gaat zoeken naar een verloren bal.
• Meld je medespelers, waar mogelijk, dat jij als eerste gaat spelen.
Wanneer de groep uit positie is
• zal de referee de groep vragen weer in positie te komen. Dit verzoek is dwingend!
• kan de groep worden getimed als de groep niet binnen twee holes weer in positie is, of na één hole
geen moeite heeft gedaan (bijvoorbeeld door geen ready golf te spelen waar dit wel kan).
Procedure wanneer de groep uit positie is en getimed wordt
• De maximale tijd die over een slag gedaan mag worden is vermeld in het wedstrijdreglement.
• Het timen begint bijna zodra je bij de bal bent.
• Het meten van de afstand en het kiezen van een club tellen mee voor de tijd die je over een slag mag
doen.
• Wanneer een speler meer tijd nodig heeft dan de aangegeven tijd, dan begaat hij een overtreding (bad
time).
• Als je snel naar je bal loopt en je slaat binnen 40 seconden, kan je geen overtreding begaan.
Straffen gerelateerd aan de overtredingen: zie reglement

