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1. Algemeen.
Inbreuken tegen de etiquette, reglementen en gedragsnormen van Millennium Golf
kunnen leiden tot het sanctioneren van een speler. Sancties kunnen opgelegd worden
door de Marshals, de Captain(s), de Sportcommissie en de Wedstrijdcommissie.
Een straf opgelopen tijdens een wedstrijddag wegens overtreding van de Golfregels belet
niet dat er nog een sportieve sanctie kan opgelegd worden voor dezelfde feiten. Dit geldt
ook voor een straf of een klacht voor feiten gepleegd bij golfactiviteiten buiten
Millennium Golf.
2. Sportieve sancties.
2.1. Verwittiging
Bij een eerste en lichte inbreuk wordt meestal een mondelinge verwittiging gegeven.
Verwittigingen vervallen op het einde van het seizoen.
2.2. Terrein verlaten
Een speler dient onmiddellijk de golfbaan te verlaten.
2.3. Wedstrijdschorsing
Er mag niet deelgenomen worden aan wedstrijden gedurende de opgelegde schorsing.
Indien een speler reeds ingeschreven was vóór de wedstrijdschorsing opgelegd werd,
geldt ze niet voor teamwedstrijden zoals 4BBB, Foursome enz. omdat dan de
ingeschreven partner benadeeld wordt.
2.4. Terreinschorsing
De toegang tot de golfbaan wordt ontzegd voor de duur van de opgelegde schorsing.
Indien toch wordt vastgesteld dat de geschorste speler zich op de baan begeeft of heeft
begeven, wordt hij doorverwezen naar de Tuchtcommissie.
2.5. Uitsluiting en ontheffing
Een speler kan bijkomend aan de opgelegde sanctie uitgesloten worden voor deelname
aan groepsactiviteiten en/of ontheven worden uit een functie.

2.6. Doorverwijzing naar Tuchtcommissie
Bij herhaalde en/of zeer ernstige inbreuken wordt de speler doorverwezen naar een
Tuchtcommissie (ad hoc samengesteld met minimaal een vertegenwoordiger van het
management, het sportcomité en de ledenraad).
3. Onderzoek van de inbreuk.
De Captain, de Sportcommissie of de Wedstrijdcommissie onderzoekt de inbreuk, en zal
afhankelijk van de aard, ernst en/of eventuele herhaling van de inbreuk de sanctie
bepalen. Het betreffende lid kan tijdens het onderzoek gehoord worden en zich
verdedigen.
4. Bekendmaking en registratie sanctie.
Sportieve sancties worden schriftelijk overgemaakt aan de speler en worden
geregistreerd om bij herhaling de gepaste sanctie op te leggen.
5. Betwisting van sanctie.
Het betreffende lid kan na de bekendmaking de sanctie betwisten via het secretariaat,
waarna de zaak opnieuw wordt onderzocht. Wanneer hij zich ook bij de nieuwe beslissing
niet kan neerleggen, kan hij nog steeds beroep aantekenen bij de Tuchtcommissie. Tot
een definitieve beslissing is bereikt, wordt de initiële sanctie opgeschort.
De speler die een inbreuk begaat of tegen een reglement handelt, krijgt hiervoor de
eerste sanctie die ernaast vermeld staat. Bij een tweede inbreuk of handeling tegen een
bepaald reglement volgt de tweede sanctie, enzovoort.
5. Geldigheid van sanctie
Voor inbreuken of handelingen tegen reglementen waarvoor de eerste sanctie een
verwittiging is, zet de speler exact 1 jaar na de inbreuk een stap terug in sanctietrap.
Bijvoorbeeld: een speler komt op 7 maart 2017 niet opdagen voor een wedstrijd (noshow) en krijgt hiervoor een verwittiging. Op 16 september 2017 komt de speler een
tweede keer niet opdagen voor een wedstrijd, en krijgt hiervoor 2 weken
wedstrijdschorsing. Indien er nadien geen “no-shows” meer volgen zal de speler op 7
maart 2018 een stap terugkeren op de sanctietrap en dus terug op “verwittiging” staan.
Indien er geen inbreuken meer zijn tegen 16 september 2018 geen “no shows” meer
heeft, keert de speler nog een stap terug en staat die terug op geen sanctie.
Voor inbreuken of handelingen tegen reglementen waarvoor de eerste sanctie meteen
een effectieve schorsing is, zet de speler pas na 3 jaar na de inbreuk een stap terug in
sanctietrap. Bijvoorbeeld: een speler brengt op 7 maart 2017 de veiligheid van een
andere speler in gevaar en krijgt hiervoor 1 week terreinschorsing. Als de speler nadien
de veiligheid van andere spelers of terreinpersoneel niet meer in gevaar brengt, dan zal
de speler op 7 maart 2020 terug op geen sanctie gebracht worden in de sanctietrap.
6. Logboek
De verwittigingen, sancties en inbreuken worden in het sanctielogboek bijgehouden.
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