Wedstrijdreglement
per 1 januari 2021
Dit wedstrijdreglement bestaat uit 8 secties:
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF)
Sectie
A: Algemene wedstrijdvoorwaarden
Dit wedstrijdreglement
bestaat uit 3 secties:

Sectie B: Specifieke wedstrijdvoorwaarden en kwalificatie criteria
Sectie C: C1 Gedragsregels en disciplinaire procedures
C2 Algemene plaatselijke regels. (Een ingekorte versie is beschikbaar als de NGF hardcard)
Sectie D: Dopingreglement
Sectie E: Tuchtreglement
Sectie F: Tuchtreglement Seksuele Intimidatie
Sectie G: Tuchtreglement Matchfixing
Sectie H: Amateurstatus regels
Wijzigingen en aanvullingen op de secties worden gepubliceerd op www.golf.nl/ngf-wedstrijden.

A

Sectie A:
Algemene wedstrijdvoorwaarden
De onderstaande wedstrijdvoorwaarden, samen met gepubliceerde toevoegingen of wijzigingen,
gelden voor alle wedstrijden georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF).

Taak wedstrijdcommissie
De NGF-wedstrijdcommissie is verantwoordelijk
voor de organisatie van de NGF-wedstrijden. Zij is
bevoegd om op te treden bij het overtreden van
de golfregels en bij het overtreden van de wedstrijdvoorwaarden. De wedstrijdleiding beslist in
alle gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden en de
plaatselijke regels niet of onvoldoende voorzien.

A-1 Deelnamecriteria

Amateur- of professionalstatus
De wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor amateurgolfers (definitie amateurgolfer zie Randa.org),
tenzij anders vermeld bij de wedstrijd specifieke
informatie.
Nationaliteit
Deelname aan nationale kampioenschappen is
slechts mogelijk voor spelers met de Nederlandse
nationaliteit of spelers die als Nederlands ingezetene geregistreerd zijn, tenzij anders vermeld bij
de wedstrijd specifieke informatie.
Leeftijd
Wedstrijden kunnen een leeftijdsvoorwaarde hebben (senioren, junioren, jeugd). Zie bij sectie B
“Specifieke wedstrijden en kwalificatiecriteria” van
het wedstrijdreglement welke leeftijdsvoorwaarde
voor een wedstrijd van toepassing is.

A-2 Inschrijven voor een wedstrijd

Inschrijven geschiedt via www.golf.nl/ngf-wedstrijden. De speler bevestigt bij zijn inschrijving dat
hij kennis heeft genomen van de NGF Statuten,
het NGF wedstrijdreglement,het Tuchtreglement
(Sectie E), het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (Sectie F) en het Tuchtreglement Matchfixing
(Sectie G) van de NGF, het Dopingreglement
(Sectie D) en al deze reglementen en besluiten

van de Dopingautoriteit zal naleven. Inschrijving
voor een wedstrijd houdt voor een speler tevens
de verplichting in dat hij/zij er voor zorgt dat personen die hem of haar als speler bijstaan eveneens
hebben kennisgenomen van bovengenoemde
reglementen.
Tevens bevestigt de speler bij inschrijving kennis te
hebben genomen van de gedragsregels en plaatselijke regels van toepassing tijdens NGF wedstrijden (sectie C).
Het is de verantwoordelijkheid van de speler om
de correcte actuele WHS-handicap in te vullen.
De speler ontvangt een e-mail als de inschrijving
is ontvangen. Het inschrijven met een lagere handicap dan de speler op de dag van de inschrijving
in werkelijkheid heeft is niet toegestaan (zie ook
sectie C1 Gedragsnormen en A-15 Disciplinaire
maatregel).

A-3 Afzeggen voor een wedstrijd

Tot 72 uur:
Afzeggen schriftelijk voor de eerste startijd van de
wedstrijd door een e-mail te sturen naar wedstrijden@ngf.nl.
72 – 24 uur:
Afzeggen moet zowel per e-mail als telefonisch
gebeuren en voorzien zijn van een geldige reden. Voor telefonische afmelding moet de speler
contact opnemen met de contactpersoon van de
desbetreffende wedstrijd (deze staat vermeld bij
de wedstrijd specifieke informatie op www.golf.nl/
ngf-wedstrijden).
Binnen 24 uur:
In het geval van overmacht kan een speler zich
minder dan 24 uur voor aanvang van de wedstrijd
afmelden. Dit kan alleen telefonisch en de speler
moet zich er daarbij van vergewissen dat het bericht en de geldige reden de contactpersoon ook
daadwerkelijk heeft bereikt.

No Show:
Voor een speler wordt een no-show genoteerd
als hij of zij zonder bericht ofwel zonder geldige
reden niet aan de start verschijnt (zie ook A-15
Disciplinaire maatregel).

A-4 Toelating tot een wedstrijd

Toelating tot een wedstrijd gebeurt volgens
onderstaande vier categorieën:
Categorie 1: Ranking: op basis van NGF Ranking.
Categorie 2: Wedstrijden: op basis van een of
meerdere voorafgaande wedstrijden.
Categorie 3: Wildcards: op basis van wildcards
voor ontvangende club en/of NGF-selectie.
Categorie 4: Handicap: op basis van handicap op
het moment van inschrijving.
Zie voor de wedstrijd specifieke invulling sectie B
“Specifieke wedstrijdvoorwaarden en kwalificatiecriteria”. Indien de wedstrijd niet wordt vermeld
in sectie B, gebeurt de plaatsing op basis van de
WHS-handicap.
Bevestiging toelating
Alle ingeschreven personen ontvangen een lijst
van deelnemers en spelers op de reservelijst.
Reservelijst
Het is voor de reserves belangrijk om de reservelijst
regelmatig te raadplegen. Als je op de reservelijst
staat en je bent niet beschikbaar voor deelname
aan de wedstrijd, dan moet je je uitschrijven. Een
reserve wordt door de NGF gecontacteerd zodra
hij of zij is toegelaten tot de wedstrijd.
Aanvulling deelnemerslijst na afzegging speler
Bij afzegging van een geplaatste speler op de
deelnemerslijst, vindt er geen aanvulling plaats
op basis van de NGF-kwalificatiecriteria, maar op
basis van de reservelijst. Deze reservelijst wordt
opgesteld aan de hand van genoemde categorieën 1 t/m 4.
Uitsluiting van toelating
Spelers die van de NGF of van een NGF-zusterorganisatie een straf van schorsing opgelegd gekregen hebben of van wie de handicap geschorst
is, worden niet toegelaten. De NGF behoudt zich
ook het recht voor om een speler, die bij eerdere
NGF-wedstrijden of rondes scores inleverde 15
slagen boven de playing handicap, uit te sluiten
van verdere deelname.

A-5 Oefenronde spelen

Voor alle op de NGF-kalender genoemde nationale kampioenschappen is het toegestaan om voor
de wedstrijd één keer een ronde contributievrij
te oefenen op een met de ontvangende baan te
overleggen tijdstip. Indien de speler een oefenronde wil spelen, moet hij een starttijd aanvragen
bij de betreffende club. Tijdens de oefenronde zijn
alle onderdelen en straffen van de gedragsnormen
(zie sectie C2) van toepassing.

A-6 Scorekaart ophalen en uitwisselen
met marker

De speler behoort zich 30 minuten voor aanvang
van de wedstrijd te melden aan de wedstrijdtafel.
Na betaling van het inschrijvingsgeld ontvangt de
speler zijn scorekaart voor de eerste ronde. Voor
elke volgende ronde zal de starter de scorekaart
bij de tee uitdelen.

A-7 Scorekaart inleveren

Matchplay: Spelers dienen meteen na het beëindigen van de ronde het resultaat mede te delen
aan een referee of een medewerker van het wedstrijdsecretariaat..
Strokeplay: Meteen na het uitspelen van de laatste
hole van de gespeelde ronde moet de speler zich
melden in het wedstrijdsecretariaat bij de wedstrijdtafel. Na het controleren van de scores en het
ondertekenen van de scorekaart (zie Regel 3.3b
“De scores bij strokeplay”), moet de speler aan
de wedstrijdtafel de scorekaart persoonlijk overhandigen aan een NGF-medewerker. De scorekaart is ingeleverd als hij is goedgekeurd door de
NGF-medewerker en de speler de wedstrijdtafel
en de ruimte voorzien voor het wedstrijdsecretariaat in zijn geheel heeft verlaten.

A-8 Terugtrekking tijdens of tussen rondes
Een speler die zich wenst terug te trekken tijdens
een ronde of tussen twee rondes moet zich melden bij een lid van de wedstrijdcommissie en een
schriftelijke verklaring afleggen en ondertekenen
waarin hij/zij de reden van zijn/haar terugtrekking
vermeldt (zie ook A-15 Disciplinaire maatregel).

A-9 Aantal deelnemers bij een ‘cut’

Het aantal deelnemers na een ‘cut’ is in beginsel
maximaal 50% van de gestarte deelnemers. De

wedstrijdleiding bepaalt uiterlijk voor aanvang van
de eerste ronde van het toernooi het definitief
aantal deelnemers dat de ‘cut’ kan halen, exclusief
spelers die dezelfde score hebben op het moment
dat de ‘cut’ wordt bepaald. Dit aantal kan hoger
of lager zijn dat het normale maximum van 50%.

A-10 Play-off bij een gehalveerde match
en bij gelijk eindigen in strokeplay

Matchplay: Bij een gelijk stand na afloop van de
ronde wordt de wedstrijd verlengd totdat er een
winnaar is. Voor de verlenging worden in principe
de holes van de wedstrijdronde in dezelfde volgorde gespeeld, tenzij de wedstrijdleiding voor de
het begin van de ronde anders bepaalt. Indien
de finale of de play-off ten gevolge van weers- of
baanomstandigheden of invallende duisternis niet
(uit-)gespeeld kan worden, dan kent de wedstrijd
twee winnaars.
Strokeplay: In het geval dat twee of meer spelers gelijk eindigen op de eerste plaats volgt een
sudden death play-off op door de wedstrijdleiding voor de laatste ronde aan te wijzen hole of
holes. Indien meerdere spelers de play-off spelen,
wordt er gespeeld tot er één winnaar is. De overige spelers delen de tweede plaats. Indien de
sudden death play-off ten gevolge van weers- of
baanomstandigheden of invallende duisternis niet
uitgespeeld kan worden, worden de winnaar en
volgende plaatsen bepaald door de beste scores
op de laatste 18 holes, laatste 9 holes (hole 10-18),
laatste 6 holes (holes 13-18), laatste 3 holes (1618) of hole 18 van de baan.
In het geval van een tie voor de tweede en volgende plaatsen wordt de volgorde op de uitslaglijst bepaald door de beste scores over de laatste
18 holes, laatste 9 holes (hole 10-18), laatste 6
holes (holes 13-18), laatste 3 holes (holes 16-18)
of hole 18 van de baan. Eventuele ranking-punten
worden opgeteld en gelijkelijk verdeeld. De playoff zal worden gespeeld zo snel mogelijk nadat de
laatste groep binnen is gekomen.

A-11 Het wedstrijdresultaat is definitief

Matchplay: Het resultaat van een match is definitief als het is gemeld aan een referee of een medewerker van het wedstrijdsecretariaat.
Strokeplay: De uitslag van een strokeplaywedstrijd is
definitief als de prijzen zijn uitgereikt. Indien er geen
prijsuitreiking is, als alle uitslagen zijn gepubliceerd.

A-12 Plichten ten aanzien van Wereld
Handicap Systeem (WHS).

De deelnemer behoort alle qualifying scores, ook
incomplete scores, bij zijn homeclub in te leveren
volgens het WHS. Er worden regelmatig controles
uitgevoerd onder de spelers die zich inschrijven
voor NGF wedstrijden. Indien blijkt dat een speler
zijn handicap record niet op orde heeft krijgt de
speler een week om de handicapcommissie van
de NGF hierover te informeren en zijn/haar handicaprecord te completeren. Indien de speler nalaat
dat in deze periode te doen, wordt de handicap
van de speler ingetrokken onder vermelding van
de duur van intrekking en de voorwaarden waaronder de intrekking kan worden opgeheven. Dit
intrekken betekent dat de speler nergens ter wereld aan wedstrijden mee kan doen en ook geen
qualifying rondes kan spelen totdat de NGF ervan
overtuigd is dat alle rondes correct zijn ingevoerd
in het handicap record van de speler.

A-13 Dopingcontrole

Een speler mag geen gebruik maken van verboden stoffen en/of methoden die voorkomen op
de meest recente door de WADA vastgestelde
en in werking getreden dopinglijst. Het geldende
Dopingreglement is van toepassing (zie website
NGF-wedstrijden onder reglementen). Een speler
is verplicht om mee te werken aan een dopingcontrole (zowel binnen als buiten wedstrijdverband) en
de ontvangen instructies strikt op te volgen (zie ook
sectie C1: “Overtreden van gedragsnormen”).

A-14 Kledingvoorschriften

Spelers dienen zich verzorgd te kleden.
Dames: Zijn verplicht een lange of korte rok,
broek of bermuda te dragen. Daarbij een blouse
of poloshirt met of zonder mouw. De blouse of
poloshirt moet de band van de broek of rok raken
indien de speelster rechtop staat.
Heren: Zijn verplicht een lange broek of bermuda
te dragen. Voorts een overhemd of poloshirt (in de
broek) met ten minste korte mouwen.

A-15 Disciplinaire maatregel.

De volgende overtredingen van de wedstrijdvoorwaarden resulteren tot een disciplinaire maatregel.
• Niet tijdig afzeggen of afzegging zonder reden
(A-3).
• Terugtrekking uit de wedstrijd zonder reden (A-8).

Eerste overtreding in een seizoen: Waarschuwing.
Tweede overtreding in een seizoen: Schorsing
eerstvolgende wedstrijd.
Derde overtreding in een seizoen: Onmiddellijke
schorsing van 3 seizoenmaanden. Tevens wordt
een klacht ingediend bij de tuchtcommissie.
Vierde overtreding in een seizoen: Onmiddellijke
schorsing van één kalenderjaar en een hernieuwde
klachtindiening bij de tuchtcommissie.
Herhaaldelijke diskwalificatie bij het overtreden
van de gedragsnormen (zie sectie C1:
“Overtreden van gedragsnormen”)
Tweede diskwalificatie in hetzelfde seizoen:
Schorsing van 3 seizoenmaanden. Tevens wordt
een klacht ingediend bij de tuchtcommissie.
Derde diskwalificatie in hetzelfde seizoen:
Schorsing van één kalenderjaar en een hernieuwde
klachtindiening bij de tuchtcommissie.
Uitzondering: Diskwalificatie voor het inschrijven
met een lagere actuele handicap dan dat de speler in werkelijkheid heeft.
Eerste diskwalificatie: Schorsing van 3 seizoenmaanden. Tevens wordt een klacht ingediend bij
de tuchtcommissie.
Tweede diskwalificatie in hetzelfde seizoen:
Schorsing van één kalenderjaar en een hernieuwde
klachtindiening bij de tuchtcommissie.
De straf van schorsing in een seizoen is niet beperkt tot het seizoen van het lopende kalenderjaar, maar wordt opgeschort tijdens de periode
dat er geen wedstrijden georganiseerd worden.
Schorsing is van toepassing op alle door de NGF
georganiseerde wedstrijden.
Beroep: Van een beslissing van de Commissie tot
uitsluiting van een speler voor meer dan de betreffende wedstrijd staat voor de speler een hoger
beroep open. Hij of zij kan bij de tuchtcommissie
binnen één week na oplegging van de straf dit

beroep indienen. De tuchtcommissie kan aan het
ingestelde beroep een schorsende werking toekennen, indien in het beroepschrift daarom gemotiveerd wordt verzocht.

A-16 Toepasselijkheid NGF statuten,
Tuchtreglement en Dopingreglement

1. Spelers en personen die de speler bijstaan zijn
gedurende het gehele kalenderjaar van de wedstrijd waaraan wordt deelgenomen gebonden
aan de Statuten, het Tuchtreglement (Sectie E),
het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (Sectie
F) en het Tuchtreglement Matchfixing (Sectie G)
van de NGF, zoals bedoeld in de statuten van
de NGF.
2. Spelers en personen die de speler bijstaan zijn
gedurende het gehele kalenderjaar van de
wedstrijd waaraan wordt deelgenomen tevens
gebonden aan het Dopingreglement (Sectie D)
en de besluiten van de Dopingautoriteit.
3. Vrijwilligers die als official tijdens NGF wedstrijden optreden zijn door hun verklaring gebondenheid NGF reglementen gebonden aan de
Statuten, het Tuchtreglement, het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie en het Tuchtreglement Matchfixing van de NGF, zoals bedoeld in
de statuten van de NGF.
Deze reglementen zijn terug te vinden op de website. De toepassing van deze reglementen geldt
onder meer voor alle in lid 1, 2 en 3 genoemde
categorieën tijdens wedstrijddagen vanaf het moment dat de betreffende persoon ’s ochtends het
parkeerterrein van de oefen- en/of wedstrijdlocatie op de oefen- en/of wedstrijddag betreedt tot
het moment dat deze persoon na afloop van het
evenement de parkeerplaats weer verlaat. Voor
toepassing van het dopingreglement geldt als
begintijdstip 23:59 uur de dag voorafgaande aan
de wedstrijd.
__________________________________________

Sectie B: Specifieke wedstrijdvoorwaarden
en kwalificatie criteria

Elk van onderstaande documenten is opgenomen
in een apart document.

De geldende specifieke wedstrijdvoorwaarden en
kwalificatie criteria voor de wedstrijden in het seizoen zijn terug te vinden in een apart document.
De meest actuele voorwaarden en criteria zijn opgenomen bij de wedstrijdspecificaties in de online
wedstrijdkalender van de NGF onder de rubriek
criteria.

Sectie D: Dopingreglement

Sectie C: NGF 2021 Wedstrijden
Gedragsregels, disciplinaire procedures
en plaatselijke regels
Sectie C bestaat uit 2 delen.
Elk opgenomen in een apart document.
Sectie C1: NGF Wedstrijden 2021
Gedragsregels en disciplinaire procedures
Sectie C2: NGF Wedstrijden 2021
Plaatselijke regels en wedstrijdvoorwaarden
Van Sectie C2 is ook een verkorte versie
beschikbaar als hardcard aan de wedstrijdtafel.

Sectie E: Tuchtreglement
Sectie F: Tuchtreglement Seksuele
Intimidatie
Sectie G: Tuchtreglement Matchfixing
Sectie H: Amateurstatus regels
Al deze sectie documenten staan op de NGF
website www.golf.nl/ngf-wedstrijden/reglementen

