Procedure monitoren handicaps van spelers die deelnemen aan
(inter)nationale wedstrijden met een handicap van 2,0 en lager (verder te
noemen speler).
De handicap en regelcommissie van de NGF (verder te noemen Commissie)
monitort de juistheid van de handicap van spelers met een handicap van 2,0 of
lager gedurende het gehele jaar.
In het kader van de uitvoering van deze monitoringsfunctie zal de Commissie
steekproefsgewijs en at random handicaps van spelers op juistheid controleren.
Voor spelers gelden de volgende verantwoordelijkheden van de spelers en de
Commissie.
1. Een speler is verplicht om zijn handicapautoriteit (home club) en de NGF
(robert.hage@ngf.nl) te melden als er redenen zijn dat scores niet kunnen
worden ingevoerd.
2. De Commissie onderzoekt vervolgens of er gegronde redenen zijn voor het niet
kunnen invoeren van de scores.
3. Als er gegronde redenen zijn voor het niet invoeren van de scores dan zal de
Commissie de speler een week de tijd geven waarin de scores alsnog moeten
zijn ingevoerd, tenzij de Commissie verder uitstel verleent.
4. Als er geen gegronde redenen zijn voor het niet kunnen invoeren van een of
meer scores, dan kan de Commissie de handicap van een speler intrekken
onder vermelding van de duur van de intrekking en de voorwaarden waaronder
de intrekking kan worden opgeheven.
Steekproefsgewijze controle van handicaps
5. Als de Commissie een steekproef heeft gedaan, dan zal zij haar bevindingen
schriftelijk rapporteren aan de speler (indien onvolledige registratie).
6. De Commissie zal in het bericht bij de rapportage aan de speler melden binnen
welke termijn (1 week) de ontbrekende score(s) alsnog moet(en) zijn
ingevoerd.
7. Als de speler problemen heeft bij het invoeren van de scores, dan moet hij/zij
contact opnemen met de Commissie (robert.hage@ngf.nl).
8. Twee dagen voor het einde van de termijn zal de Commissie de speler een
schriftelijke waarschuwing sturen indien hij/zij nog niet aan haar/zijn
verplichting heeft voldaan
9. Als de ontbrekende score(s) niet binnen de termijn zijn ingevoerd, dan zal de
Commissie de handicap van de speler intrekken, totdat de speler wel aan zijn
verplichting heeft voldaan. De speler ontvangt hiervan een schriftelijk met
redenen omkleed bericht van de Commissie.
10. In de periode dat de handicap van een speler in ingetrokken, mag een speler
niet aan wedstrijden deelnemen en kunnen geen scores voor aanpassing van
zijn/haar handicap (ook niet buiten wedstrijden) worden ingeleverd en
verwerkt.
11. Als de speler het niet eens is met de beslissing tot intrekking van haar/zijn
handicap, dan kan zij tegen deze beslissing in beroep gaan bij de
Tuchtcommissie van de NGF op basis van het NGF Tuchtreglement.

