The Perseverance Prize 2020
Algemene voorwaarden :
-

Golfclub Beveren is je Home Club gedurende de hele looptijd.
Punten zijn te verdienen vanaf Skill’s & Drill’s op 28 maart 2020 tot en met laatste dag van de
Herfststage in november 2020.
Deelname aan externe wedstrijden dienen op eigen initiatief gemeld te worden aan
juniors@golfclubbeveren.be

Waarbij punten zijn te verdienen :
-

1 punt bij aanwezigheid groepsles zaterdag of woensdag
1 punt voor de competitieles op woensdag
1 punt bij deelname aan onze juniorwedstrijden te Kallo en Externe Clubwedstrijden (dit moet
gemeld worden aan juniors@golfclubbeveren.be)
Bij deelname aan de stages : 1 punt per dag dat men effectief deelneemt
1 punt bij deelname aan een Federale wedstrijd ongeacht of cut gehaald wordt (Junior Tour,
Scapa Kids, Ethias Kids Trofee, VVG Kids U12 U14, Yota,….) en AFG Junior Trophy
2 punten bij het behalen van het GVB
Clubkampioenschap Junioren : 2 punten voor deelname

Welke prijzen :
500 EUR geschonken door onze Vice-President Georges Picavet te verdelen over drie prijzen :
-

De meeste punten op alles : 300 EUR
De meeste punten voor deelname aan de wedstrijden : 100 EUR
De meeste punten voor deelname aan de lessen : 100 EUR

300 EUR geschonken door het jeugdcomité te verdelen over twee prijzen :
-

De tweede meeste punten op alles : 200 EUR
De derde meeste punten op alles : 100 EUR

Er is geen cumul mogelijk. Enkel de hoogste prijs wordt gegeven, de andere gaat door naar de volgende
in de rangschikking.
Bij gelijke stand worden de prijzen samengeteld en verdeeld.
Bvb bij een gedeelde eerste plaats op alles wordt dit 250 EUR = (300 + 200) : 2.
Ranking :
Op maandelijkse basis zal het jeugdcomité een stand van zaken publiceren op deze site.
Opmerkingen dienen te worden overgemaakt uiterlijk tot 14 dagen na publicatie en enkel via mail aan
juniors@golfclubbeveren.be Laattijdige opmerkingen kunnen niet in overweging worden genomen.
Het jeugdcomité houdt zelf de deelnames aan lessen, stages en eigen wedstrijden bij. Bij deelname aan
wedstrijden die niet door het jeugdcomité worden georganiseerd en die in aanmerking komen, moeten
de juniors hun deelname binnen de 14 dagen na de wedstrijd via mail doorgeven aan
boey.jolien@hotmail.com. Enkel dan kunnen deze wedstrijden mee worden opgenomen.

