
 

 
Reglement 
Ouder/kind Toernooi Par 3 Challenge Course 
 

 
1. Deelname 
- Deelname is voor kinderen en ouders/grootouders en familieleden. 
- Ouders/grootouders en familieleden moeten in het bezit zijn van minimaal het Baanpermissie bewijs. 
- Indien een wedstrijd uitvalt of wordt gestaakt, bijvoorbeeld door slecht weer, dan zal deze wedstrijd niét worden                      
overgespeeld. 
- Deelnemers moeten zich tenminste 30 minuten vóór hun starttijd melden bij de wedstrijdtafel. 
- Deelnemers dienen correct gekleed te zijn volgens de kledingvoorschriften van Golfbaan Delfland. 
 
2. Spelregel   
Foursome: een wedstrijd waarbij twee spelers een team vormen en met één bal spelen. Er wordt altijd om beurten 
afgeslagen van de afslagplaats. De kinderen slaan op elke hole als eerste af, behalve op hole 3-6-9. Na de afslag 
wordt er om en om verder gespeeld. (Als het kind afslaat speelt de volwassene de volgende slag, daarna weer het 
kind totdat de hole is beëindigd). Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.  
De spelvorm is Stableford. 
De Neary voor de volwassenen staat op hole 9 en voor de kinderen op hole 5.  
Indien er geen punten meer op de hole kunnen worden behaald, dan  MOET je de bal oprapen om speelsnelheid in 
de baan te bevorderen. 
 
3. Afslagplaats 
Er wordt afgeslagen van de mat op de tee-box op de Par 3 baan. 
 
4. Scorekaart 
Iedere deelnemer dient zelf voor aanvang van de wedstrijd zorg te dragen voor opgave van de juiste HCP. Indien de 
HCP al is vermeld op de scorekaart dient de deelnemer dit voor aanvang van de wedstrijd te controleren. De 
berekening van de HCP is bij deze wedstrijd,  handicap kind + handicap volwassene : 4 * 2/3  
De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen. 
 
5. Starttijd 
De deelnemers moeten starten op de door de Jeugdcommissie vastgestelde tijd. Elke deelnemer dient 10 minuten 
voor de start aanwezig te zijn op de startplaats. 
 
6. Inleveren van de scorekaart 
De deelnemers zijn verplicht hun eigen scorekaart, binnen 10 minuten na het beëindigen van de laatste hole van de 
gespeelde ronde in te leveren bij de Jeugdcommissie.  
 
7. Ouders/toeschouwers 
Het is alleen toegestaan op de eerste afslagplaats te kijken. Meelopen in de baan is niet toegestaan. 


