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1. Officiële reglementen 
 
De officiële Special Olympics sportreglementen voor golf zijn geldig voor alle Special Olympics 
wedstrijden. Special Olympics is een internationaal sportprogramma en heeft deze reglementen 
gebaseerd op basis van de reglementen van de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A). 
Je kunt deze vinden op http://www.igfgolf.org. De reglementen Nationale golfbond (NGF) zijn 
van toepassing, tenzij deze in strijd zijn met het Special Olympics sportreglement voor golf. In dat 
geval is het officiële Special Olympics sportreglement voor golf van kracht. Aanvullende 
informatie voor Special Olympics sporters met lichamelijke beperkingen zijn te vinden op de 
websites van de R&A en USGA. 
 
Doe een beroep op Artikel 1, https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/sports-and-
coaching/sport-rules-article-1 voor meer informatie m.b.t. gedragscodes, trainingsstandaarden, 
medische en veiligheidsvereisten, divisioning, prijsuitreikingen en criteria voor doorgroei naar 
hogere competitie levels. 

2. Officiële wedstrijden 
 
Hieronder volgt een lijst van officiële onderdelen die voor Special Olympics beschikbaar zijn. De 
verscheidenheid aan onderdelen is bedoeld om sporters op elk niveau in staat te stellen het in 
competitieverband tegen elkaar op te nemen. De Nationale Special Olympics programma’s 
mogen zelf beslissen welke onderdelen ze aanbieden. Coaches zijn verantwoordelijk voor de 
training en de keuze van onderdelen die aansluiten bij de capaciteiten en interesses van elke 
sporter. 
 
2.1 Level 1 – Individuele Skills Competition 
2.2 Level 2 – Unified Sports Alternate Shot Team Play Competition (9 holes)  
2.3 Level 3 – Unified Sports Alternate Shot Team Play Competition (18 holes)  
2.4 Level 4 – Individuele Stroke Play Competition (9 holes)  
2.5 Level 5 – Individuele Stroke Play Competition (18 holes) 

3. Algemene wedstrijdregels  
 
3.1 Deelname criteria  
3.1.1 De volgende criteria gelden tijdens de wedstrijd en bij het verplaatsen tussen niveaus. 
3.1.2 De standaard norm om deel te kunnen nemen als team (Special Olympics sporter en 

Unified Partner) is: Level 1 Individuele Skills Competitie afgerond met een minimale score 
van 60 punten. Bovendien moet de Special Olympics sporter een score van 10 punten of 
meer behalen in ten minste vier van de zes vaardigheden, met één van de vier in het 
wood of iron shot. De sporter moet ook een minimum van vijf punten in de twee 
vaardigheden die minder dan 10 in totaal zijn hebben behaald. Als de sporter boven 100 
in Level 1 Individuele Skills Competitie (minus de bunker shot) scoort, is het aanbevolen 
dat zij gaan deelnemen aan Level 2 wedstrijden.  

3.1.3 Vereiste gemiddelde scores. 
3.1.3.1 Bij het overwegen om een niveau hoger te spelen zijn onderstaande 

gemiddelde scores die een Special Olympics sporter behaald in training 
aanbevolen:  
3.1.3.1.1 Level 2 naar Level 3 = gemiddelde van 120 of lager (team 

score) 
3.1.3.1.2 Level 2 naar Level 4 = gemiddelde van 70 of lager (score van 

Special Olympics sporter) 
3.1.3.1.3 Level 3 naar Level 4 = gemiddelde van 70 of lager (score van 

Special Olympics sporter) 
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3.1.3.1.4 Level 3 naar Level 5 = gemiddelde van 120 of lager (score 
van Special Olympics sporter) 

3.1.3.1.5 Level 4 naar Level 5 = gemiddelde van 120 of lager (score 
van Special Olympics sporter) 

3.1.4 Maximale gemiddelde scores 
3.1.4.1 De volgende scores zijn de maximale gemiddelden voor elk level tijdens alle 

gesanctioneerde competities. Indien de scores niet aan deze eisen voldoen, 
kan dit diskwalificatie tot gevolg hebben.  
3.1.4.1.1 Level 2 – gemiddelde van 70 of lager (9 holes) 
3.1.4.1.2 Level 3 – gemiddelde van 120 of lager (18 holes) 
3.1.4.1.3 Level 4 – gemiddelde van 70 of lager (9 holes) 
3.1.4.1.4 Level 5 – gemiddelde van 120 of lager (18 holes) 

3.1.4.2 Let op: voor het bepalen van de scores voor het doorstromen naar hogere 
levels kunnen geen scores gemaakt op par 3 banen worden ingediend. 

 
3.2 Gebruik handicart  
3.2.1   Het besluit over het gebruik van een handicart wordt overgelaten aan de desbetreffende 

wedstrijdcommissie.  
3.2.2    Te allen tijde zijn de sporters verplicht om te lopen. Op vertoon van een medisch 

certificaat kan een uitzondering worden gemaakt voor het gebruik van een handicart. Dit 
besluit wordt overgelaten aan de desbetreffende wedstrijdcommissie.   
 

3.3 Langzaam spel  
3.3.1 Om langzaam spel te voorkomen mag de wedstrijdcommissie regel 33-1 (van de 

golfregels) toepassen en daardoor richtlijnen in de wedstrijdregels opnemen om de 
maximale tijd van een ronde, hole of slag vast te stellen. 
 

3.4 Kleding  
3.4.1    Passende golfkleding is vereist en wordt door de wedstrijdcommissie bepaald voor alle 

niveaus. 
 

3.5 Caddies  
3.5.1 Het is ten zeerste aanbevolen dat Special Olympics sporters in de levels 4 en 5 hun eigen 

caddies meenemen naar wedstrijden en competities.  
3.5.2 Zoals aangegeven in de R&A golfregels is een caddie gedefinieerd als "Een caddie is 

iemand die de golfer helpt tijdens een ronde golf om zijn of haar golfclubs te dragen, 
transporteren te verzorgen en/of geeft de golfer advies tijdens de ronde. Een caddie mag 
een golfer ook op een andere manier helpen zolang dit door de golfregels toegestaan is 
(Regel 10.3b).’’ 

3.5.3 Als de Special Olympics sporter ervoor kiest om geen caddie te gebruiken, is het niet de 
verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie om een caddie te regelen voor de 
desbetreffende wedstrijd.  

3.5.4 Voor wedstrijden en competities kunnen coaches de rol van de caddie op zich nemen, 
wetende dat zij hiermee afstand doen van coach privileges (zoals bijvoorbeeld het 
indienen van een protest). 

3.5.5 Een caddie mag niet worden gebruikt voor niveau 2 en 3, hier neemt de Unified Partner 
de rol van het verstrekken van advies aan de Special Olympics sporter op zich zoals 
clubkeuze, spel tactiek, het bijhouden van de scorekaart en het houden aan golfregels en 
etiquette. 
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3.6 Materiaal  
Elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen uitrusting.  

3.6.1 een set golf stokken (niet meer dan 14 stuks)  
3.6.2 een golf tas  
3.6.3 golf ballen  
3.6.4 tees 
3.6.5 pitchfork (niet nodig bij Level 1)  
3.6.6 marker (niet nodig bij Level 1)  
 

4. Event specifieke reglementen: Level 1 - Individual Skills 
Competition   
 

4.1     Doel 
4.1.1 Het doel van de Level 1 Individuele Skills Competition is om Special Olympics sporters te 

laten trainen en deel te laten nemen aan wedstrijden op het niveau van basis 
golfvaardigheden. De ontwikkeling van deze belangrijke vaardigheden zijn nodig ter 
voorbereiding op de overgang naar level 2 tot en met 5. In level 1 kan een maximaal aan 
punten behaald worden van 140 (wanneer het bunker shot is inbegrepen). Een voorbeeld 
van de een Individuele Skills Competition scorekaart kan in het addendum van het golf 
reglement gevonden worden.  
 

4.2   Punt ter verduidelijking  
4.2.1    Voor de volgende onderdelen: korte putt, lange putt, chip shot, pitch shot en bunker shot 

geldt dat na ieder van de vijf pogingen de bal verwijderd dient te worden voor een 
volgende poging zodat deze niet in de weg ligt. 

 

4.3   Korte putt (maximaal 20 punten)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1 Doel  

4.3.1.1 Het vermogen meten van de Special Olympics sporter bij het putten, gericht op 
de korte putt.  

4.3.2 Benodigdheden  
4.3.2.1 een reguliere green met een duidelijk gemarkeerde hol.  
4.3.2.2 vijf golfballen.  
4.3.2.3 krijt, om de cirkels rondom de hole te kunnen markeren.  

4.3.3 Omschrijving  
4.3.3.1 Een hole wordt geselecteerd met rondom 2 cirkels. De eerste cirkel moet een 

straal van 0,5 meter hebben en de tweede cirkel moet een straal van 1,5 meter 
om de hole hebben. 
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4.3.3.2 De Special Olympics sporter krijgt 5 pogingen van een duidelijk afgebakende plek 
op 2 meter afstand van de hole. 

4.3.3.3 De korte putt wordt uitgezet op een zo vlak mogelijke plek op de putting green. 
4.3.4 Score  

4.3.4.1 De Special Olympics sporter krijgt 5 pogingen waarbij vanaf 2 meter afstand de 
bal wordt gespeeld richting de hole. De score wordt gebaseerd op de afstand 
tussen waar de bal tot stilstand komt en de hole: 

4.3.4.2 0 punten = swing maken, en de bal missen.  
4.3.4.3 1 punt = swing maken, en de bal raken.  
4.3.4.4 2 punten = bal komt tot stilstand in de 1e cirkel (1,5 meter).  
4.3.4.5 3 punten = bal komt tot stilstand in de 2e cirkel (0,5 meter).  
4.3.4.6 4 punten = bal in de hole. 
4.3.4.6 De totale score op het onderdeel korte putt wordt bepaald door de score van de 

5 pogingen bij elkaar op te tellen. 
 

4.4   Lange putt (maximal 20 punten)  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
              

2. point circle   
3. point circle  
4. point circle  
 
 

4.4.1 Doel 
4.4.1.1 Het vermogen meten van de Special Olympics sporter bij het putten, gericht op 

de lange putt. 
4.4.2 Benodigdheden 

4.4.2.1 een reguliere putting green met een duidelijk gemarkeerde hole 
4.4.2.2 vijf golfballen. 
4.4.2.3 krijt, om de cirkels rondom de hole te kunnen markeren. 

 
4.4.3 Omschrijving 

4.4.3.1 Een hole wordt geselecteerd met rondom 2 cirkels. De eerste cirkel moet een 
straal van 0,5 meter hebben en de tweede cirkel moet een straal van 1,5 meter 
om de hole hebben. 

4.4.3.2 De Special Olympics sporter krijgt 5 pogingen van een duidelijk afgebakende 
plek op 8 meter afstand van de hole. 

4.4.3.3 De lange putt moet worden uitgezet op een zo vlak mogelijke plek op de 
putting green  
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4.4.4 Score 
4.4.4.1 De Special Olympics sporter krijgt 5 pogingen, waarbij vanaf 8 meter afstand de 

bal wordt gespeeld richting de hole. De score wordt gebaseerd op de afstand 
tussen waar de bal tot stilstand komt en de hole: 

4.4.4.2 0 punten = swing maken, en de bal missen; 1 punt = swing maken, en de bal 
raken.  

4.4.4.3 2 punten = bal komt tot stilstand in de 1e cirkel (1,5 meter).  
4.4.4.4 3 punten = bal komt tot stilstand in de 2e cirkel (0,5 meter).  
4.4.4.5 4 punten = bal in de hole. 
4.4.4.6 De totale score op het onderdeel lang putt wordt bepaald door de score van de 

5 pogingen bij elkaar op te tellen. 

 
4.5    Chip shot (maximaal 20 punten)  
 

 
 

 
2. point circle  
3. point circle 
4. point circle  
 

 

4.5.1 Doel   
4.5.1.1 Het vermogen meten van de Special Olympics sporter van het chippen vanaf 14 

meter afstand van de hole. Het gebruik van houten en putters is niet toegestaan 
op dit onderdeel. 

4.5.2 Benodigdheden  
4.5.2.1 Voldoende golfballen voor het aantal deelnemers (aanbevolen om in ieder geval 

5 ballen per persoon te hebben liggen zodat ze de ballen niet hoeven op te 
halen). 

4.5.2.2 Een green met een duidelijk gemarkeerde hole met een vlag. Krijt, om de cirkels 
rondom de hole te kunnen markeren. 

4.5.3 Omschrijving  
4.5.3.1 Een chipping area van 3 bij 3 vierkante meter zal worden afgebakend op 14 

meter afstand van de hole. De chipping area ligt op 2 meter afstand van de rand 
van de green. 

4.5.3.2 Om de hole worden 2 cirkels gemarkeerd. De eerste cirkel moet een straal van 3 
meter hebben en de tweede cirkel moet een straal van 6 meter om de hole 
hebben. 

4.5.3.3 Een veilige zone van 3 bij 3 meter zal worden afgezet als afslagplaats met krijt. 
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4.5.3.4 De Special Olympics sporter krijgt 5 pogingen van een duidelijk afgebakende 
plek op 14 meter afstand van de hole met het doel om de bal zo dicht mogelijk 
bij de hole te slaan. 

4.5.4 Scoring 
4.5.4.1 De Special Olympics sporter krijgt 5 pogingen, waarbij vanaf 14 meter afstand 

de bal wordt gespeeld richting de hole. De score wordt gebaseerd op de afstand 
tussen waar de bal tot stilstand komt en de hole: 

4.5.4.2 0 punten = swing maken, en de bal missen; 1 punt = swing maken, en de bal 
raken.  

4.5.4.3 2 punten = bal komt tot stilstand in de 1e cirkel (6 meter). 
4.5.4.4 3 punten = bal komt tot stilstand in de 2e cirkel (3 meter). 
4.5.4.5 4 punten = bal in de hole. 
4.5.4.6 De totale score op het onderdeel chip shot wordt bepaald door de score van de 

5 pogingen bij elkaar op te tellen. 

 
4.6  Pitch shot (maximaal 20 punten) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1 Doel 
4.6.1.1 Het vermogen meten van de Special Olympics sporter van het raken van de bal 

welke daarna op een gecontroleerde wijze de lucht in gaat en dan in de juiste 
richting naar een bepaald doelgebied wordt gespeeld. 

4.6.2 Benodigdheden 
4.6.2.1 Voldoende golfballen voor het aantal deelnemers (aanbevolen om in ieder geval 5 

ballen per persoon te hebben liggen zodat ze de ballen niet hoeven op te halen). 
4.6.2.2 Een gemarkeerd doelgebied: d.m.v. krijt, verf of pionnen. 
4.6.2.3 Emmertjes voor het rapen van de golfballen. 
4.6.2.4 Een vlag als doel en een afslagplaats (gras of mat). 
4.6.2.5 Een banner, net of hindernis van 1 meter hoog en 5 meter breed. Twee palen (2 

meter) mogen gebruikt worden om het net of de banner te ondersteunen. 
4.6.3 Omschrijving  

4.6.3.1 Het doelgebied is een cirkel met een straal van 6 meter rondom de vlag. 
4.6.3.2 De afstand van de afslagplaats tot de 1 meter hoge banner is 5 meter. 
4.6.3.3 De afstand van de 1 meter hoge banner tot het doelgebied is 5 meter. 
4.6.3.4 De Special Olympics sporter krijgt 5 pogingen van een duidelijk afgebakende plek 

om de bal over de banner te slaan richting het doelgebied. 
4.6.3.5 Let op: dit onderdeel moet op een goed afgebakende plek worden uitgezet (zoals 

een driving range) om de veiligheid te kunnen waarborgen. Als dit niet mogelijk is 
dan wordt aangeraden om dit gebied duidelijk af te zetten met touwen of lint 
zodat dit voor deelnemers, publiek en coaches duidelijk is. 

4.6.4 Score  
4.6.4.1 De Special Olympics sporter krijgt 5 pogingen, waarbij de score wordt gebaseerd 

op waar de bal land ten opzichte van het doel: 
4.6.4.2 0 punten = swing maken, en de bal missen; 1 punt = swing maken, en de bal raken.  
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4.6.4.3 2 punten = bal gaat over het net/de banner.  
4.6.4.4 3 punten = bal landt in de cirkel en rolt eruit of de bal landt buiten de cirkel en 

komt in de cirkel tot stilstand.  
4.6.4.5 4 punten = bal landt en blijft in de cirkel.  
4.6.4.6 De totale score op het onderdeel pitch shot wordt bepaald door de score van de 5 

pogingen bij elkaar op te tellen. 
 

4.7 Bunker shot (maximaal 20 punten)  
  

  
 
 
 
 
 

  
 
 

4.7.1 Optioneel onderdeel 
4.7.1.1 Dit onderdeel is optioneel en kan opgenomen worden in de Level 1 – Individuele 

Skills Competitie door de wedstrijdcommissie.  
4.7.2 Doel  

4.7.2.1 Het vermogen meten van de Special Olympics sporter van het spelen van een 
gecontroleerde bal met hoge vlucht uit de bunker richting een bepaald 
doelgebied. 

4.7.3 Benodigdheden  
4.7.3.1 Voldoende golfballen voor het aantal deelnemers (aanbevolen om in ieder geval 5 

ballen per persoon te hebben liggen zodat ze de ballen niet hoeven op te halen). 
4.7.3.2 Een gemarkeerd slaggebied in de bunker: d.m.v. krijt, verf of pionnen.  
4.7.3.3 Emmertjes voor het rapen van de golfballen. 
4.7.3.4 Een vlag als doel. 
4.7.3.5 De rand van de bunker moet minimaal 1 meter hoog en 5 meter breed zijn. Zo 

niet dan moet er een banner/net geplaatst worden zodat de Special Olympics 
sporter over een hindernis van 1 meter moet slaan. Twee palen (2 meter) mogen 
gebruikt worden om het net of de banner te ondersteunen, deze moeten dan ook 
de breedte van 5 meter aangeven. 

4.7.4 Omschrijving    
4.7.4.1 Het doelgebied is een cirkel met een straal van 6 meter rondom de vlag. 
4.7.4.2 De afstand van de afslagplaats tot de 1 meter hoge bunkerrand is 5 meter. 
4.7.4.3 De afstand van de 1 meter hoge bunkerrand tot het doelgebied is 5 meter. 
4.7.4.4 De Special Olympics sporter krijgt 5 pogingen van een duidelijk afgebakende plek 

om de bal uit de bunker richting het doelgebied te slaan. 
4.7.4.5 Let op: dit onderdeel moet op een goed afgebakende plek worden uitgezet (zoals 

een driving range) om de veiligheid te kunnen waarborgen. Als dit niet mogelijk is 
dan wordt aangeraden om dit gebied duidelijk af te zetten met touwen of lint 
zodat dit voor deelnemers, publiek en coaches duidelijk is. 

4.7.5 Score 
4.7.5.1 De Special Olympics sporter krijgt 5 pogingen, waarbij de score wordt gebaseerd 

op waar de bal land ten opzichte van het doel: 
4.7.5.2 0 punten = swing maken, en de bal missen; 1 punt = swing maken, en de bal raken.  
4.7.5.3 2 punten = bal gaat over de bunkerrand en tussen de 5 meter palen. 
4.7.5.4 3 punten = bal landt in de cirkel en rolt eruit of de bal landt buiten de cirkel en 

komt in de cirkel tot stilstand.  
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4.7.5.5 4 punten = bal landt en blijft in de cirkel.  
4.7.5.6 De totale score op het onderdeel bunker shot wordt bepaald door de score van 

de 5 pogingen bij elkaar op te tellen. 

 
4.8 Ijzer shot (maximaal 20 punten) 
 

 
 
4.8.1 Doel  

4.8.1.1 Het vermogen meten van de Special Olympics sporter om met een ijzer een 
golfbal te slaan binnen een bepaald afgezet gebied over een bepaalde afstand 

4.8.2 Benodigdheden 
4.8.2.1 Voldoende golfballen voor het aantal deelnemers (aanbevolen om in ieder geval 5 

ballen per persoon te hebben liggen zodat ze de ballen niet hoeven op te halen). 
4.8.2.2 Een gemarkeerde afslagplaats op de driving range: d.m.v. krijt, verf, touw of 

pionnen.  
4.8.2.3 Een afslagmat, tees, helmen voor vrijwilligers op de driving range, safety zones 

voor scorers, coaches en publiek. Eventueel een emmer voor het rapen van ballen 
waar nodig. 

4.8.2.4 Een vlag als doel. 8 pionnen om de afstanden aan te geven. 
4.8.2.5 Special Olympics sporters mogen een ijzer of een hybride gebruiken. Als de 

Special Olympics sporter bij dit onderdeel een hybride gebruikt dan mag deze niet 
gebruikt worden voor het onderdeel houten shot. 

4.8.3 Omschrijving  
4.8.3.1 De Special Olympics sporter mag van een tee of van de mat afslaan. De Special 

Olympics sporter wordt gevraagd een bal te slaan richting de vlag, zo ver mogelijk 
binnen het afgezette doelgebied (voorbij 90 meter). 

4.8.4 Score  
4.8.4.1 De Special Olympics sporter krijgt 5 pogingen waarbij de score wordt gebaseerd 

op waar de bal stil komt te liggen: 
4.8.4.2 0 punten = swing maken, en de bal missen; 1 punt = swing maken, en de bal raken.  
4.8.4.3 2 punten = bal ligt stil tussen de 30 en 60 meter afstand tussen de lijnen van het 

35 meter brede doelgebied. 
4.8.4.4 3 punten = bal ligt stil tussen de 60 en 90 meter afstand tussen de lijnen van het 

35 meter brede doelgebied. 
4.8.4.5 4 punten = bal ligt stil voorbij 90 meter afstand tussen de lijnen van het 35 meter 

brede doelgebied. 
4.8.4.6 De totale score op het onderdeel ijzer shot wordt bepaald door de score van de 5 

pogingen bij elkaar op te tellen. 
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4.9 Houten shot (maximaal 20 punten) 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.9.1 Doel  

4.9.1.1 Het vermogen meten van de Special Olympics sporter om met een houten een 
golfbal te slaan binnen een bepaald afgezet gebied over een bepaalde afstand. 

4.9.2 Benodigdheden  
4.9.2.1 Voldoende golfballen voor het aantal deelnemers (aanbevolen om in ieder geval 5 

ballen per persoon te hebben liggen zodat ze de ballen niet hoeven op te halen). 
4.9.2.2 Een gemarkeerde afslagplaats op de driving range: d.m.v. krijt, verf, touw of 

pionnen.  
4.9.2.3 Een afslagmat, tees, helmen voor vrijwilligers op de driving range, safety zones 

voor scorers, coaches en publiek. Eventueel een emmer voor het rapen van ballen 
waar nodig. 

4.9.2.4 Een vlag als doel. 8 pionnen om de afstanden aan te geven.  
4.9.2.5 Special Olympics sporters mogen een driver of een houten gebruiken. Als de 

Special Olympics sporter geen hybride heeft gebruikt bij het eerdere onderdeel 
ijzer shot dan mag deze die hier alsnog gebruiken. 

4.9.3 Omschrijving  
4.3.9.1 De Special Olympics sporter mag van een tee of van de mat afslaan. De Special 

Olympics sporter wordt gevraagd een bal te slaan richting de vlag, zo ver mogelijk 
binnen het afgezette doelgebied (voorbij 120 meter). 

4.9.4 Score 
4.9.4.1 De Special Olympics sporter krijgt 5 pogingen, waarbij de score wordt gebaseerd 

op waar de bal stil komt te liggen: 
4.9.4.2 0 punten = swing maken, en de bal missen; 1 punt = swing maken, en de bal raken.  
4.9.4.3 2 punten = bal ligt stil tussen de 60 en 90 meter afstand tussen de lijnen van het 

50 meter brede doelgebied. 
4.9.4.4 3 punten = bal ligt stil tussen de 90 en 120 meter afstand tussen de lijnen van het 

50 meter brede doelgebied. 
4.9.4.5 4 punten = bal ligt stil voorbij 120 meter afstand tussen de lijnen van het 50 meter 

brede doelgebied. 
4.9.4.6 De totale score op het onderdeel Houten Shot wordt bepaald door de score van 

de 5 pogingen bij elkaar op te tellen. 
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5. Event specifieke reglementen: Level 2 - Unified Sports Alternare 
Shot Team Play Competition regels (9 holes) 
 

5.1 Definitie van een team  
5.1.1 Een team bestaat uit 1 Special Olympics sporter met een verstandelijke beperking en 1 

Unified Partner. 

 
5.2 Doel van level 2   
5.2.1 Level 2 is ontworpen om Special Olympics sporters met een basis kennis van golf de 

mogelijkheid te geven om door te stromen van individuele skills naar individueel spelen 
onder begeleiding van een Unified Partner die een hoger niveau golf skills heeft dan de 
Special Olympics sporter. Bovenstaand wijkt at van de traditionele opzet van Unified 
Partners in andere sporten waarbij wordt geacht dat zij hetzelfde niveau hebben als de 
Special Olympics sporter. De Unified Partner neemt de rol van coach en mentor op zich 
om de Special Olympics sporter te helpen zelfstandig te leren golfen. 

5.2.2 Voor meer gevorderde Special Olympics sporters is dit level ook ontwikkeld om met 
Unified Partners te spelen met een gelijke kennis en skills niveau. Dit model is 
vergelijkbaar met de opzet van Unified Partners in andere sporten. Ook als een Special 
Olympics sporter individueel het niveau heeft voor level 4 mag hij/zij ervoor kiezen om in 
level 2 te spelen. 

 

5.3 Spelvorm   
5.3.1 De spelvorm is foursome (golfregels, Regel 22). Spelers slaan om en om af op een hole en 

daarna slaan zij om en om de golfbal die in het spel is tot deze in de hole zit. 
5.3.2 Bijvoorbeeld: Speler A slaat af op alle oneven holes en Speler B slaat af op alle even holes. 

Er is altijd maar 1 bal in het spel. 
 

5.4 Score  
5.4.1 Wanneer de bal in het spel is spelen. De Special Olympics sporter en de Unified Partner 

spelen om en om totdat de bal in de hole zit of het maximum aantal slagen van 10 is 
behaald. Let op: een swing maken en de bal missen telt als 1 slag.  

5.4.2 Als het team 10 slagen heeft gedaan op 1 hole dan moeten zij de bal oppakken en een 10 
noteren op de scorekaart en doorlopen naar de volgende hole. 

5.4.3 Special Olympics sporters moeten leren om zelf de scorekaart in te vullen. De 
wedstrijdcommissie mag ervoor kiezen om een vrijwilliger mee te laten lopen om de 
score bij te houden. Beide spelers moeten iedere hole checken of de genoteerde score 
correct is. Na de ronde moet de scorekaart ondertekend worden, bij voorkeur door de 
Special Olympics sporter. 

 
5.5 Gelijke stand   
5.5.1 Bij gelijke stand voor de 1e plaats is de procedure als volgt: 

5.5.1.1 Van de teams die gedeeld 1e zijn wint het team met de minste aantal 10’en op 
de scorekaart. 

5.5.1.2 Als een playoff niet mogelijk is dan is het aan te raden om de matching cards 
procedure te volgen. Er zijn meerdere manieren om matching cards uit te 
voeren (R&A golfregels appendix I part C). Let op: een procedure voor gelijke 
stand moet opgenomen worden in de algemene wedstrijdregels voorafgaand 
aan de wedstrijd. 

5.5.2 Bij gelijke stand voor alle andere plekken blijft de stand gelijk. Teams met gelijke stand 
ontvangen dezelfde prijs. 
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5.6 Vastgestelde ronde 
5.6.1 Een ronde wordt gespeeld over 9 holes. 
5.6.2 Naar eigen inzicht van de wedstrijdcommissie mag een wedstrijd bestaan uit 1,2,3 of 4 

rondes van 9 holes. 
 

5.7 Tournament venue selection   
5.7.1 De desbetreffende golfbaan wordt door de wedstrijdcommissie gekozen. 
5.7.2 De wedstrijdcommissie moet rekening houden met de moeilijkheid van de golfbaan en 

welk effect dit heeft op de wedstrijd. 
 

5.8 Golfbaan set up   
5.8.1 De golfbaan set up wordt bepaald door de wedstrijdcommissie. Aangeraden wordt om 

een aparte afslagplaatsen te bepalen voor Special Olympics sporters die aan de volgende 
criteria voldoen: 
5.8.1.1 Voorkom dat de Special Olympics sporter op ieder moment in de baan een 

slag moet doen over een hindernis of obstakel van meer dan 47 meter. 
5.8.1.2 Creëer holes die niet langer zijn dan: 

5.8.1.2.1 Par 3: 137 meter  
5.8.1.2.2 Par 4: 320 meter  
5.8.1.2.3 Par 5: 434 meter 

5.8.2 De wedstrijdcommissie heeft het recht om af te wijken van bovenstaande afstanden als 
dit een eerlijke set up voor de deelnemers ten goede komt. 

 

5.9 Inschrijving en divisioning   
5.9.1 Ieder team zal bij inschrijving de 6 meest recente scorekaarten indienen (9 holes). 

5.9.1.1 Voor toernooien vroeg in het seizoen kan de wedstrijdcommissie zelf het 
minimale aantal opgegeven scorekaarten bepalen. 

5.9.1.2 Voor regionale, nationale en world games is het minimale aantal scorekaarten dat 
moet worden ingediend 6. 

5.9.2 Bij het indienen van de scorekaarten moet ook de par, course en slope rating en golfbaan 
vermeld worden. 

5.9.3 Alle scorekaarten moeten ondertekend zijn door de clubprofessional, het secretariaat van 
de golfclub of de NGF. 

5.9.4 Als een kwalificatieronde door omstandigheden niet kan worden gespeeld dan mag de 
wedstrijdcommissie deze ingediende scorekaarten gebruiken voor de divisioning. 

5.9.5 Als kwalificatierondes wel doorgang vinden dan mag de wedstrijdcommissie naar eigen 
inzicht alle beschikbare informatie gebruiken voor een eerlijke divisioning. 

 

6. Event specifieke reglementen: Level 3 - Unified Sports Alternate 
Shot Team Play Compitition regels (18 holes) 

 
6.1 Definitie van het team   
6.1.1 Een team bestaat uit 1 Special Olympics sporter met een verstandelijke beperking en 1 

Unified Partner. 
 

6.2 Doel van level 3   
6.2.1 Level 3 is ontworpen om Special Olympics sporters, met een basis tot redelijke kennis van 

golf, de mogelijkheid te geven om door te stromen van individuele skills naar individueel 
spelen onder begeleiding van een Unified Partner die een hoger niveau golf skills heeft 
dan de Special Olympics sporter. Bovenstaand wijkt at van de traditionele opzet van 
Unified Partners in andere sporten waarbij wordt geacht dat zij hetzelfde niveau hebben  
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als de Special Olympics sporter. De Unified Partner neemt de rol van coach en mentor op 
zich om de Special Olympics sporter te helpen zelfstandig te leren golfen. 

6.2.2 Voor meer gevorderde Special Olympics sporters is dit level ook ontwikkeld om met 
Unified Partners te spelen van gelijke kennis en skills niveau. Dit model is vergelijkbaar 
met de opzet van Unified Partners in andere sporten. Ook als een Special Olympics 
sporter individueel het niveau heeft voor level 4 en 5 mag hij/zij ervoor kiezen om in Level 
3 te spelen. 

6.2.3 Level 3 is ontworpen als alternatieve spelvorm voor Special Olympics sporters die ook het 
niveau van level 4 hebben. 

6.2.4 Spelers worden geacht zelfstandig te kunnen spelen. 

 
6.3 Spelvorm  
6.3.1 De spelvorm is foursome (golfregels, Regel 22). Spelers slaan om en om af op een hole en 

daarna slaan zij om en om de golfbal die in het spel is tot deze in de hole zit. Bijvoorbeeld: 
Speler A slaat af op alle oneven holes en Speler B slaat af op alle even holes. Er is altijd 
maar 1 bal in het spel. 
 

6.4 Score  
6.4.1 Wanneer de bal in het spel is spelen de Special Olympics sporter en de Unified Partner om 

en om todat de bal in de hole zit of het maximum aantal slagen van 10 is behaald. Let op: 
een swing maken en de bal missen telt als 1 slag.  

6.4.2 Als het team 10 slagen heeft gedaan op 1 hole dan moeten zij de bal oppakken en een 10 
noteren op de scorekaart en doorlopen naar de volgende hole. 

6.4.3 Special Olympics sporters moeten leren om zelf de scorekaart in te vullen. De 
wedstrijdcommissie mag ervoor kiezen om een vrijwilliger mee te laten lopen om de 
score bij te houden. Beide spelers moeten iedere hole checken of de genoteerde score 
correct is. Na de ronde moet de scorekaart ondertekend worden, bij voorkeur door de 
Special Olympics sporter. 

 

6.5 Gelijke stand 
6.5.1 Bij gelijke stand voor de 1e plaats is de procedure als volgt: 

6.5.1.1 Van de teams die gedeeld 1e zijn wint het team met het minste aantal 10’en 
op de scorekaart. 

6.5.1.2 Als een playoff niet mogelijk is dan is het aan te raden om de matching cards 
procedure te volgen. Er zijn meerdere manieren om matching cards uit te 
voeren (R&A golfregels appendix I part C). Let op: een procedure voor gelijke 
stand moet opgenomen worden in de algemene wedstrijdregels voorafgaand 
aan de wedstrijd. 

6.5.2 Bij gelijke stand voor alle andere plekken blijft de stand gelijk. Teams met gelijke stand 
ontvangen dezelfde prijs. 

 
6.6 Vastgestelde ronde   
6.6.1 Een ronde wordt gespeeld over 18 holes. 
6.6.2 Naar eigen inzicht van de wedstrijdcommissie mag een wedstrijd bestaan uit 1,2,3 of 4 

rondes van 18 holes. 
 

6.7 Tournament venue selection   
6.7.1 De desbetreffende golfbaan wordt door de wedstrijdcommissie gekozen. 
6.7.2 De wedstrijdcommissie moet rekening houden met de moeilijkheid van de golfbaan en 

welk effect dit heeft op de wedstrijd. 
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6.8 Golf course setup   
6.8.1 De golfbaan set up wordt bepaald door de wedstrijdcommissie. Aangeraden wordt om 

gebruik te maken van bestaande afslagplaatsen zodat de baan gespeeld wordt zoals dit is 
bedoeld, daarmee wel rekening houdend met: 
6.8.1.1 Voorkom dat de Special Olympics sporter op ieder moment in de baan een 

slag moet doen over een hindernis of obstakel van meer dan 140 meter. 
6.8.1.2 Waar mogelijk, gebruik bestaande afslagplaatsen met onderstaande 

aanbevolen hole lengtes: 
6.8.1.2.1 Par 3: 160 meter  
6.8.1.2.2 Par 4: 366 meter 
6.8.1.2.3 Par 5: 480 meter 

6.8.2 De wedstrijdcommissie heeft het recht om af te wijken van bovenstaande afstanden als 
dit een eerlijke set up voor de deelnemers ten goede komt. 

 

6.9 Inschrijving en divisioning   
6.9.1 Ieder team zal bij inschrijving de 6 meest recente scorekaarten indienen (18 holes). 

6.9.1.1 Voor toernooien vroeg in het seizoen kan de wedstrijdcommissie zelf het 
minimale aantal opgegeven scorekaarten bepalen. 

6.9.1.2 Voor regionale, nationale en world games is het minimale aantal scorekaarten 
dat moet worden ingediend 6. 

6.9.1.3 Bij het indienen van de scorekaarten moet ook de par, course rating, slope rating 
en golfbaan vermeld worden. 

6.9.1.4 Alle scorekaarten moeten ondertekend zijn door de clubprofessional, het 
secretariaat van de golfclub of de NGF. 

6.9.2 Als een kwalificatieronde door omstandigheden niet kan worden gespeeld dan mag de 
wedstrijdcommissie deze ingediende scorekaarten gebruiken voor de divisoning. 

6.9.3 Als kwalificatierondes wel doorgang vinden dan mag de wedstrijdcommissie naar eigen 
inzicht alle beschikbare informatie gebruiken voor een eerlijke divisioning. 

7.    Event specifieke reglementen: Level 4 - Individual Stroke Play     
   Competition regels (9 Holes) 

 
7.1 Doel van Level 4   
7.1.1 Level 4 is ontworpen voor Special Olympics sporters om hen de mogelijkheid te bieden 

om individueel aan een wedstrijd deel te nemen over een ronde van 9 holes. 
7.1.2 Ondanks dat de Special Olympics sporter wordt geacht zelfstandig te kunnen spelen 

wordt er aangeraden om een caddie mee te nemen naar wedstrijden en competities. 
 

7.2 Spelvorm   
7.2.1 De spelvorm is stroke play. 
 

7.3 Score 
7.3.1 Als de Special Olympics sporter 10 slagen heeft gedaan op 1 hole dan moeten zij de bal 

oppakken en een 10 noteren op de scorekaart en doorlopen naar de volgende hole. 
7.3.2 SO atleten moeten leren om zelf de scorekaart in te vullen. De wedstrijdcommissie mag 

ervoor kiezen om een vrijwilliger mee te laten lopen om de score bij te houden. De 
Special Olympics sporter moet zelf iedere hole checken of de genoteerde score correct is. 
Na de ronde moet de scorekaart ondertekend worden door de Special Olympics sporter. 
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7.4 Gelijke stand 
7.4.1 Bij gelijke stand voor de 1e plaats is de procedure als volgt: 

7.4.1.1 Van de Special Olympics sporters die gedeeld 1e zijn wint de speler met het 
minste aantal 10’en op de scorekaart. 

7.4.1.2 Als een playoff niet mogelijk is dan is het aan te raden om de matching cards 
procedure te volgen. Er zijn meerdere manieren om matching cards uit te 
voeren (R&A golfregels appendix III part 7). Let op: een procedure voor gelijke 
stand moet opgenomen worden in de algemene wedstrijdregels voorafgaand 
aan de wedstrijd. 

7.4.2 Bij gelijke stand voor alle andere plekken blijft de stand gelijk. Teams met gelijke stand 
ontvangen dezelfde prijs. 
 

7.5 Vastgestelde ronde   
7.5.1 Een ronde wordt gespeeld over 9 holes. 
7.5.2 Naar eigen inzicht van de wedstrijdcommissie mag een wedstrijd bestaan uit 1,2,3 of 4 

rondes van 9 holes. 
 

7.6 Selecteren van locatie   
7.6.1 De desbetreffende golfbaan door de wedstrijdcommissie gekozen. 
7.6.2 De wedstrijdcommissie moet rekening houden met de moeilijkheid van de golfbaan en 

welk effect dit heeft op de wedstrijd. 
 

7.7 Golfbaan set up   
7.7.1 De golfbaan set up wordt bepaald door de wedstrijdcommissie.  
7.7.2 Aangeraden wordt om gebruik te maken van bestaande afslagplaatsen zodat de baan 

gespeeld wordt zoals dit is bedoeld, daarmee wel rekening houdend met: 
7.7.2.1 Voorkom dat de Special Olympics sporter op ieder moment in de baan een 

slag moet doen over een hindernis of obstakel van meer dan 47 meter. 
7.7.2.2 Creëer holes die niet langer zijn dan: 

7.7.2.2.1 Par 3: 137 meter  
7.7.2.2.2 Par 4: 320 meter 
7.7.2.2.3 Par 5: 434 meter 

7.7.3 De wedstrijdcommissie heeft het recht om af te wijken van bovenstaande afstanden als 
dit ervoor zorgt dat het een eerlijke set up voor de deelnemers ten goede komt. 

 

7.8 Inschrijving en divisioning   
7.8.1 Iedere Special Olympics sporter zal bij inschrijving de 6 meest recente scorekaarten 

indienen (9 holes) of een officieel handicapbewijs. 
7.8.1.1 Voor toernooien vroeg in het seizoen kan de wedstrijdcommissie zelf het 

minimale aantal opgegeven scorekaarten bepalen. 
7.8.1.2 Voor Regionale, Nationale en Wereld spelen is het minimale aantal 

scorekaarten dat moet worden ingediend 6.  
7.8.2 Bij het indienen van de scorekaarten moet ook de par, course rating, slope rating en 

golfbaan vermeld worden. 
7.8.3 Alle scorekaarten moeten ondertekend zijn door de clubprofessional, het secretariaat van 

de golfclub of de NGF. 
7.8.4 Als een kwalificatieronde door omstandigheden niet kan worden gespeeld dan mag de 

wedstrijdcommissie deze ingediende scorekaarten gebruiken voor de divisoning. 
7.8.5 Als kwalificatierondes wel doorgang vinden dan mag de wedstrijdcommissie naar eigen 

inzicht alle beschikbare informatie gebruiken voor een eerlijke divisioning. 
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8. Event specifieke reglementen: Level 5 - Individual Stroke Play    
Competition regels (18 Holes) 

 

8.1    Doel van level 5 
8.1.1 Level 5 is ontworpen voor Special Olympics sporters om hen de mogelijkheid te bieden 

om individueel aan een wedstrijd deel te nemen over een ronde van 18 holes. 
8.1.2 In dit level zal de golfbaan zo min mogelijk worden aangepast voor de Special Olympics 

sporter. 
8.1.3 Ondanks dat de Special Olympics sporter wordt geacht zelfstandig te kunnen spelen 

wordt er aangeraden om een caddie mee te nemen naar wedstrijden en competities. 
 

8.2    Spelvorm   
8.2.1 De spelvorm is stroke play. 
 

8.3    Score  
8.3.1 Als de Special Olympics sporter 10 slagen heeft gedaan op 1 hole dan moeten zij de bal 

oppakken en een 10 noteren op de scorekaart en doorlopen naar de volgende hole. 
8.3.2 Special Olympics sporters moeten leren om zelf de scorekaart in te vullen. De 

wedstrijdcommissie mag ervoor kiezen om een vrijwilliger mee te laten lopen om de 
score bij te houden. De Special Olympics sporter moet zelf iedere hole checken of de 
genoteerde score correct is. Na de ronde moet de scorekaart ondertekend worden door 
de Special Olympics sporter. 

8.3.3 Wedstrijden mogen gespeeld worden met een bruto of een netto klassement (handicap 
verrekening). 

  
8.4    Gelijke stand  
8.4.1 Bij gelijke stand voor de 1e plaats is de procedure als volgt: 

8.4.1.1 Van de Special Olympics sporters die gedeeld 1e zijn wint de speler met het 
minste aantal 10’en op de scorekaart. 

8.4.1.2 Als een play off niet mogelijk is dan is het aan te raden om de matching cards 
procedure te volgen. Er zijn meerdere manieren om matching cards uit te voeren 
(R&A golfregels appendix III part 7). Let op: een procedure voor gelijke stand 
moet opgenomen worden in de algemene wedstrijdregels voorafgaand aan de 
wedstrijd. 

8.4.2 Bij gelijke stand voor alle andere plekken blijft de stand gelijk. Teams met gelijke stand 
ontvangen dezelfde prijs. 

 

8.5    Vastgestelde ronde   
8.5.1 Een ronde wordt gespeeld over 18 holes. 
8.5.2 Naar eigen inzicht van de wedstrijdcommissie mag een wedstrijd bestaan uit 1,2,3 of 4 

rondes van 18 holes. 
 

8.6    Selecteren van locatie   
8.6.1 De desbetreffende golfbaan door de wedstrijdcommissie gekozen. 
8.6.2 De wedstrijdcommissie moet rekening houden met de moeilijkheid van de golfbaan en 

welk effect dit heeft op de wedstrijd. 
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8.7 Golfbaan setup   
8.7.1 De golfbaan set up wordt bepaald door de wedstrijdcommissie. Aangeraden wordt om 

gebruik te maken van bestaande afslagplaatsen zodat de baan gespeeld wordt zoals dit is 
bedoeld, daarmee wel rekening houdend met: 
8.7.1.1 Voorkom dat de Special Olympics sporter op ieder moment in de baan een slag 

moet doen over een hindernis of obstakel van meer dan 140 meter. 
8.7.1.2 Creëer holes die niet langer zijn dan: 

8.7.1.2.1 Par 3: 160 meter 
8.7.1.2.2 Par 4: 366 meter 
8.7.1.2.3 Par 5: 480 meter 

8.7.2 De wedstrijdcommissie heeft het recht om af te wijken van bovenstaande afstanden als 
dit ervoor zorgt dat het een eerlijke set up voor de deelnemers ten goede komt. 

 

8.8 Inschrijving en divisioning   
8.8.1 Iedere Special Olympics sporter zal bij inschrijving de 6 meest recente scorekaarten 

indienen (18 holes) of een officieel handicapbewijs. 
8.8.2 Voor toernooien vroeg in het seizoen kan de wedstrijdcommissie zelf het minimale aantal 

opgegeven scorekaarten bepalen. 
8.8.3 Voor Regionale, Nationale en Wereld spelen is het minimale aantal scorekaarten dat 

moet worden ingediend 6. 
8.8.4 Bij het indienen van de scorekaarten moet ook de par, course rating, slope rating en 

golfbaan vermeld worden. 
8.8.5 Alle scorekaarten moeten ondertekend zijn door de clubprofessional, het secretariaat van 

de golfclub of de NGF. 
8.8.6 Als een kwalificatieronde door omstandigheden niet kan worden gespeeld dan mag de 

wedstrijdcommissie deze ingediende scorekaarten gebruiken voor de divisioning. 
8.8.7 Als kwalificatierondes wel doorgang vinden dan mag de wedstrijdcommissie naar eigen 

inzicht alle beschikbare informatie gebruiken voor een eerlijke divisioning. 
 
  

 


