Competitiereglement Golfclub Heelsum 2022
•
•
•

Het bestuur van golfclub Heelsum wil de leden graag in staat stellen deel te nemen aan de
NGF voorjaarscompetitie.
Er is door het bestuur gekozen voor breedtesport, hetgeen betekent, dat er geen specifieke
prestatieteams zullen zijn. Dit wil niet zeggen, dat inschrijving vrijblijvend is.
Als een team competitietraining wil moet dat zelf georganiseerd worden en is voor eigen
rekening.

Definities:
• Commissie: Commissie NGF competitie, die door het bestuur van golfclub Heelsum is
gevraagd deelname aan de NGF competitie te organiseren. Bestaande uit Caro Waldthausen,
voorzitter en tevens coördinator NGF, Marian Blad en Olivier Willemsen.
• Spelers: Leden van golfclub Heelsum, die deel uitmaken van teams, die aan de NGF
competitie deelnemen.
• Golfclub: Golfclub Heelsum.
• Competitiereglement NGF: Het geldige competitiereglement 2022 van de NGF.
www.ngfcompetitie.com
• Competitiereglement GC Heelsum.

Sluiting inschrijving: 15 september 2021 om 24.00 uur.
Na deze datum is inschrijven niet meer mogelijk.
Indien er na deze datum toch nog belangstelling is, moet contact worden opgenomen met de
commissie.
• Bij inschrijving dient men zich te realiseren, dat men voor het belang van het team,
gedurende de gehele competitieperiode beschikbaar moet zijn. Dit geldt ook voor de reserve
dag en eventuele promotiewedstrijd.
• Dit betekent, dat men de maanden april en mei en soms de laatste week van maart
beschikbaar moet zijn.
• Bij opgave mag de exact handicap niet hoger dan 26.4 zijn. Deze eis is gesteld door GC
Heelsum.
• Tevens kan de voorkeur voor een team worden opgegeven.
• Een lid, dat ook lid is van een andere golfclub, is verplicht te kiezen voor welke club hij/zij
competitie speelt, ongeacht waar zijn/haar handicap wordt geregistreerd.
Er kan gekozen worden voor de volgende speeldagen:
Zondag dames 36 holes
Zondag dames 27 holes
Zondag heren 36 holes
Zondag heren 27 holes
Dinsdag dames 27 holes
Donderdag dames senioren 27 holes (leeftijd vanaf 50 jaar)
Donderdag dames senioren 18 holes (leeftijd vanaf 50 jaar)
Vrijdag heren senioren 27 holes (leeftijd vanaf 50 jaar)
Vrijdag heren senioren 18 holes (leeftijd vanaf 50 jaar)
Zondag jeugd 18 holes (spelen in juni en juli)
Zondag jeugd 36 holes (spelen in juni en juli)
36 holes: 18 holes foursome en 18 holes single
27 holes: 9 holes greensome en 18 holes single

18 holes: 9 holes single en 9 holes greensome
Inschrijven kan via het inschrijfformulier, dat op de website is geplaatst en geschiedt op individuele
basis.
Voor de NGF competitiedagen telt een maximum aantal van 10 teams.
Voor de zondag ook, maar dan verdeeld in 7 heren- en 3 damesteams.
(De vrijdag echter onder voorbehoud)
Samenstelling teams:
Voor het samenstellen van de teams kan de commissie rekening houden met:
• Persoonlijke voorkeur speler.
• De prestaties van de spelers in de competitie van 2019.
• De handicaps van de spelers op 15 september 2021.
• Spelers uit een team van 2019 kunnen worden gevraagd door te stromen naar een ander
team. Dit in overleg met de (beoogde) captain.
De nummering van de teams gaat op volgorde van de gemiddelde handicap op 15 september 2021
Bij het samenstellen van de definitieve teams kunnen de volgende criteria een rol spelen:
• Individuele handicap.
• Kwalitatieve verbetering van een team.
• Passen binnen het team.
• Specifieke extra kwalificaties van de speler, zoals matchplay ervaring en kennis van de regels.
• De commissie kan een team altijd uitbreiden tot maximaal 8 spelers (norm NGF).
• Als voor een team 6 of meer spelers zich hebben ingeschreven is de inschrijfdatum leidend.
De samenstelling van de teams wordt vanaf 1 november 2021 gepubliceerd op de website van de
club.
Verplichtingen spelers:
• Alle spelers worden geacht het NGF competitiereglement 2022 te kennen en te handelen
conform dit reglement. De NGF zal t.z.t. dit reglement publiceren op hun website.
• Spelers verplichten zich gedurende de competitieperiode beschikbaar te zijn.
• Spelers gedragen zich als ambassadeurs van Golfclub Heelsum.
• Spelers conformeren zich aan de meerderheid van de teams uit de poule voor het
aanvullende programma (al dan niet blijven eten, etc.).
• Spelers stemmen met het bestuur af over sponsoring i.v.m. mogelijke conflicterende
belangen met (bestaande) andere sponsoren.
• Spelers dragen sponsoring conform NGF voorschriften en -regels.
• Spelers dan wel teams die zich na de indeling van de NGF terugtrekken om andere dan
ernstige redenen die het deelnemen aan de competitie onmogelijk maken, worden
uitgesloten voor de competitie in het daaropvolgende jaar. De kosten die aan Golfclub
Heelsum worden berekend worden door de NGF, worden verhaald op diegenen die zich
hebben teruggetrokken.
Rol captain:
• De captain is het aanspreekpunt van een team voor de commissie en vertegenwoordigt de
teamleden bij alle competitie aangelegenheden.
• De captain draagt er zorg voor dat zijn/haar team en gastteams alle aanwijzingen van de
golfclub opvolgen.

Beslissingen, ontheffing en beroep:
Het bestuur heeft aan de commissie de bevoegdheid gedelegeerd om alle beslissingen betreffende
de samenstelling van teams, waaronder het aanwijzen of afwijzen van spelers en captains, te nemen.
De commissie kan aan een speler ontheffing verlenen van eisen of voorwaarden in dit reglement
gesteld.
Bezwaar tegen beslissingen van de commissie kan belanghebbende maken bij het bestuur en nadien
in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.
Het beroep wordt afgehandeld conform het Klacht-, tucht- en beroepsreglement Golfclub Heelsum.
Alle overige beslissingen, zoals sancties, worden genomen door het bestuur.
Klachten, zoals over het niet naleven van dit reglement, worden ingediend bij het bestuur en
afgehandeld conform het Klacht-, tucht- en beroepsreglement Golfclub Heelsum.
Vaststelling reglement:
Dit reglement is op basis van art. 24 van de statuten van de golfclub vastgesteld door de commissie
en goedgekeurd door het bestuur van Golfclub Heelsum medio 2021.

