NGF Wedstrijdcommissie, maart 2021

NGF Wedstrijden 2021
Gedragsregels en disciplinaire procedures (Sectie C1)

De NGF verwacht van alle deelnemers, caddies of anderszins betrokken personen
bij NGF-wedstrijden te handelen naar onderstaande gedragsregels.
Spelers en hun caddies dienen zich fatsoenlijk, respectvol en integer te gedragen
voor, tijdens, tussen en na de oefen- en wedstrijd-rondes. De belangen van de
NGF, haar sponsors, de gastclub en de golfsport in het algemeen mogen niet
geschaad worden.
Het is onmogelijk om een volledige lijst te maken van gedrag dat in strijd is met de
gedragsregels. De overtredingen van de gedragsregels die hieronder staan zijn
slechts enkele voorbeelden van ernstige en minder ernstige gedragingen of
uitingen:
Categorie A: Ernstige overtredingen van gedragsregels:
- Fysiek of verbaal geweld tegen andere spelers, officials of andere personen.
- Wegslingeren van clubs of clubs opzettelijk breken.
- Ballen weggooien met gevaar voor andere personen.
- Roken door spelers en caddies tijdens een wedstrijdronde (ook elektronische
sigaretten zijn niet toegestaan).
- Bewust niet volgens de regels spelen of een regel bewust niet toepassen (vals
spelen).
- Diefstal of beschadiging van eigendommen van anderen.
- Iedere vorm van opzettelijke vernieling van de baan of het clubhuis waar het
evenement plaatsvindt.
- Achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van
de golfregels.
- Gebrek aan respect tonen voor NGF-officials, vertegenwoordigers van de golfbaan,
medespelers en toeschouwers.
- Iedere gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago van de NGF zou
kunnen schaden.
- Iedere andere gedraging of buitensporige vorm van agressie die door de
commissie als onaanvaardbaar wordt geacht.
Categorie B: Overige overtredingen van gedragsnormen:
- Het niet goed zorg dragen voor de baan.
- De natuur opzettelijk vervuilen of vernielen (afval en ongewenste ballen niet in de
daarvoor bestemde afvalbakken gooien).
- Luide (emotionele) stemverheffingen.
- Onwelvoeglijk voor medespelers hoorbaar taalgebruik (vloeken).
- Elk gedrag waarbij het spel van andere spelers ernstig wordt verstoord.
- Betreden van benoemde “verboden te betreden” zones.
- Op de driving-range opzettelijk ballen buiten het toegestane gebied slaan
(bijvoorbeeld over het hek aan de achterkant).
Referees behoren de wedstrijdleiding te informeren over overtredingen van de
gedragsregels. Spelers en andere betrokken moeten dit kunnen doen zonder dat
hen dat verweten wordt.
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Disciplinaire Procedure en Sancties:
Als blijkt dat een overtreding heeft plaatsgevonden zal de wedstrijdleider als
vertegenwoordiger van de commissie het voorval zo spoedig mogelijk onderzoeken.
Het onderzoek omvat een gesprek met de persoon waar het om gaat en andere
getuigen van de overtreding. De commissie besluit dan of de overtreding ernstig is.
Straf voor overtredingen in categorie A:
Diskwalificatie volgens regel 1.2a en direct stoppen met de wedstrijd.
Daarnaast kan worden besloten dat de overtreding dusdanig ernstig was dat
aanvullende sancties noodzakelijk worden geacht, in de vorm van verdere
disciplinaire maatregelen of het voorleggen aan de tuchtcommissie.
Straf voor overtredingen in categorie B:
• Eerste overtreding in wedstrijd: Waarschuwing.
• Tweede overtreding in wedstrijd: Algemene straf.
• Derde overtreding in wedstrijd: Diskwalificatie.
Zowel voor categorie A als categorie B geldt dat na een tweede diskwalificatie in het
seizoen een disciplinaire maatregel wordt opgelegd
(Zie wedstrijdvoorwaarden sectie A; A-15).

