Spelersinformatie over
protocol NGF Golfwedstrijden
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De spelers, caddies, coaches en ouders/begeleiders die meekomen naar de wedstrijd worden
geacht de onderstaande paragrafen van het Protocol verantwoord sporten van de NOC*NSF
te hebben gelezen. Hiertoe worden deze meegestuurd met deze informatie.
Evengoed wordt aangeraden kennis te nemen van het gehele protocol.
Zij volgen de veiligheidsaanwijzingen van de corona-coördinator of de daartoe gemachtigde
personen en de officials van de NGF strikt op.
Iedereen met mogelijk aan corona gerelateerde gezondheidsklachten wordt de toegang tot
het terrein geweigerd.
Tijdens de wedstrijd, vanaf het afslaan op de eerste hole tot aan het inleveren van de kaart
hoeven de spelers geen 1,5 m. afstand te bewaren tot hun medespelers.
Caddies en spelers worden beschouwd als zijnde “de speler”.
Het is de verantwoordelijkheid van de speler zorg te dragen dat zij op een veilige manier met
elkaar omgaan.
Op de uitgereikte Local Rules staat het contactnummer dat ook gebruikt kan worden om hulp
te zoeken bij corona gerelateerde zaken.
De organisatie zorgt dan dat dit terecht komt bij de juiste persoon.
De speler caddie etc. houdt zich tijdens oefenrondes aan de dan geldende regels van de
golfbaan op straffe van uitsluiting van de wedstrijd.
Spelers wordt geadviseerd om zo min mogelijk gebruik te maken van de kleedkamers en zich
thuis al te kleden voor de wedstrijd, omdat de capaciteit vaak te klein is om voor iedereen 1,5
m. aan te kunnen houden.
Douches kunnen gesloten zijn indien er niet veilig gebruik van kan worden gemaakt.
De speler of zijn caddie vult zelf zijn eigen kaart in en houdt de score bij voor wie hij marker is.
Bij inleveren van de kaart tekent de speler zijn eigen kaart en de marker bevestigd aan de
NGF-medewerker mondeling dat de score juist is, waarmee deze officieel wordt op het
moment dat de speler de recording area in zijn geheel heeft verlaten. Zie LR hieronder.
Er zal geen prijsuitreiking zijn na afloop van de wedstrijd, de kanshebbers op een prijs zullen
door de NGF-medewerker geïnformeerd worden hoe de eventuele prijs overhandigd wordt en
of zij geacht worden nog te blijven. Anderen wordt geadviseerd om na afloop het terrein te
verlaten.
Na afloop van de wedstrijd valt de speler weer terug op de regels die voor het publiek gelden,
zo ook de 1,5 m. indien een van beiden ouder dan 18 jaar of niet jonger dan 13 jaar.
Er gelden aanpassingen van de NGF-wedstrijdvoorwaarden en Local Rules:
1. De score bij strokeplay (Regel 3.3b):
In afwijking van Regel 3.3b en de wedstrijdvoorwaarden secties A6 en A7, moet een
speler de eigen holescores op de scorekaart noteren, in plaats van de marker en door
de speler getekend te tonen aan de NGF-medewerker en is het voldoende als de
marker de scorekaart op enige wijze verbaal of elektronisch accordeert. Inleveren
gebeurt op aanwijzing NGF-medewerker.
2. De vlaggenstok mag niet worden aangeraakt als onderdeel van de Gedragsregels
Sectie C1 Categorie B:
Het is niet toegestaan de vlaggenstok met de hand aan te raken of te verwijderen. Het
rechtop houden met een golfstok is desgewenst wel toegestaan.
De hole zal meestal voorzien zijn van een inzetstuk dat de diepte van de cup
vermindert tot ongeveer de helft om het uitnemen van de geholede bal te
vergemakkelijken. De straffen behorende bij deze categorie zijn hierop ook van
toepassing. (1e. waarschuwing, 2e algemene straf, 3e DQ)
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3. Onnodig geforceerd stemgebruik en zingen is niet toegestaan als onderdeel van de
Gedragsregels Sectie C1 Categorie B:
De straffen behorende bij deze categorie zijn hierop ook van toepassing.
(1e. waarschuwing, 2e algemene straf, 3e DQ)
4. Preferred lies in bunkers:
Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal
de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin
geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd
worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende
eisen:
Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: één stoklengte van het
referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
-dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
-dit gebied moet in de bunker zijn.
Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om
zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal
volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke
regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.
Als de bal in de bunker blijft na een slag, dan mag de tijdelijke plaatselijke regel
opnieuw toegepast worden.
Spelers worden verzocht hun sporen in de bunker met hun voet zoveel mogelijk te
egaliseren
5. In afwijking op Sectie C2-4 mogen spelers NIET gebruik maken van gemotoriseerd
vervoer, ook niet voor een speler die een slag gaat doen, of heeft gedaan, onder de
procedure van slag en afstand.

•

Hier vindt u de paragrafen Algemeen Protocol Verantwoord Sporten:
a) Algemene uitgangspunten
b) Uitzonderingen op de 1,5 m. regel
c) Eet en drinkgelegenheid sportaccommodaties
De relevante teksten hiervan zijn geselecteerd en iets aangepast voor de specifieke situatie bij
golfwedstrijden.
De volledige tekst kunt u vinden op :
https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf
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Algemene uitgangspunten
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blijf thuis bij klachten en laat je testen;
pas hygiëne toe;
houd 1,5 meter afstand;
werk zoveel mogelijk thuis;
vermijd drukte.
het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te
zingen of te schreeuwen.
houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar je meetelt als publiek
en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van
18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de
kantines;
zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek
contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar
een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
Uitzonderingen op de 1,5 m regel
personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen
tot leden van andere leeftijdsgroepen;
personen t/m 17 jaar alleen onderling;
personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover
het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter dit de sportbeoefening in de weg
staat;
personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet
met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers
kunnen ophouden.

Eet- en drinkgelegenheid sportaccommodaties
Voor eet- en drinkgelegenheden zoals sportkantines, clubhuizen en hun terrassen gelden de
‘samenkomen’ regels zoals genoemd in hoofdstuk 2 van het NOC*NSF-protocol Verantwoord Sporten,
en geldt bovendien altijd:
• reserveren;
• gezondheid checken;
• placeren;
• bezoekers wordt gevraagd hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de
verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel
bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:
o volledige naam;
o datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;
o e-mailadres;
o telefoonnummer;
o toestemming.
• deze gegevens mogen uitsluitend verwerkt en bewaard worden voor de uitvoering van een
eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD worden
opgevraagd en maximaal 14 dagen bewaren en worden daarna vernietigd door de exploitant
• Publiek kan verzocht worden de horecaruimte te verlaten bij ontruimen van de baan in geval van
onveilige weersomstandigheden of lang onderbreken van het spel (bijvoorbeeld naar auto).
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