PROTESTREGLEMENT FOR NORGES GOLFFORBUND
Vedtatt av NGFs styre 7. mai 2018

§ 1.

Protest kan inngis av påmeldte eller deltakende spillere i den forbundsturnering
protesten gjelder. Dersom protesten gjelder forhold i tilknytning til et lagmesterskap,
kan også lagets kaptein inngi protest.
Er noen av dem protesten gjelder under 18 år, bør vedkommendes verge eller en
tilgjengelig representant for vedkommendes hjemmeklubb om mulig varsles og gis
anledning til å uttale seg.

§ 2.

Grunnlaget for protesten kan være feil ved påmelding eller avgjørelse om
startberettigelse, oppsett av deltaker- og reserveliste, spørsmål om inhabilitet, feil
ved avgjørelser under turneringen, samt resultat og grunnlag for videre spill, herunder
også oppsett av Order of Merit, m.v.

§ 3.

Enhver protest skal fremsettes skriftlig og være undertegnet av en protestberettiget
person, jf. § 1. Protesten skal kort beskrive det faktiske grunnlag protesten inngis på,
og angi hva man anser å være en korrekt avgjørelse.

§ 4.

Protesten må fremsettes så snart den protestberettigede ble klar over eller burde blitt
klar over de faktiske forhold som danner grunnlag for protesten.

§ 5.

Protesten avgjøres av protestbehandlende organ. Protestbehandlende organ fra
turneringen starter til den avsluttes vil være Turneringskomiteen. Frem til
turneringsstart og etter dens avslutning skal protester behandles av NGFs
turneringsadministrasjon.

§ 6.

Dersom protesten ikke er fremsatt av protestberettiget person, er fremsatt for sent
eller er beheftet med mangler, skal den avvises uten realitetsbehandling. Lar
mangelen seg reparere uten ugrunnet opphold, skal det gis en kort frist til å rette
mangelen. Overholdes ikke fristen, skal protesten avvises. Protester som etter sitt
innhold er usaklige, usportslige eller åpenbart ikke vil kunne føre frem skal også
kunne avvises.

§ 7.

Gjelder protesten feil som er begått under turneringen, skal protesten straks gjøres
kjent for dem det gjelder, med frist for å inngi bemerkninger. Også disse må
fremsettes skriftlig, med mindre det protestbehandlende organ av tidsmessige eller
andre årsaken finner det uproblematisk å innhente forklaringer muntlig. Dersom det
finnes nødvendig, skal det protestbehandlende organ også kunne innhente forklaring
fra andre.

§ 8.

Protesten skal behandles raskest mulig. Avgjørelsen skal være skriftlig, og skal kort
angi grunnlaget for avgjørelsen. Avgjørelsen kan kun bygges på de bevis som
foreligger i saken. Avgjørelsen er endelig, og skal straks gjøres kjent for dem den
berører. Dersom protesten behandles og avgjøres av turneringskomiteen, skal
sakens dokumenter vedlegges TDs rapport.

§ 9.

Dersom protesten tas til følge, skal det protestbehandlende organ straks gjøre det
som er nødvendig for å avverge eller reparere følgene av den feil som er begått. I
spesielle tilfeller skal det protestbehandlende organ også kunne innstille på at
turneringen må spilles om igjen. Avgjørelsen om dette skal gjøres tas av NGFs styre
eller den styret måtte oppnevne.

§ 10. Dersom det skulle vise seg at protesten er avgjort på et uriktig eller ufullstendig
grunnlag, skal det protestbehandlende organ ha rett til å omgjøre sin avgjørelse.

