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3.3 Wereldwijd internationaal sportreglement 
 

1. Algemeen  

1.1. Dit sportreglement is, evenals de "wereldwijde algemene internationale regels", 

van toepassing op alle toernooien van de in lid 3 genoemde typen, tenzij de WMF 

in een afzonderlijk reglement anders heeft bepaald.  

 

1.2. Nationale reglementen voor toernooien, naast dit reglement, zijn ook van 

toepassing op internationale toernooien als het betreffende actieve lid dit bepaalt. 

Dergelijke informatie moet toegankelijk zijn voor alle deelnemers. 

 

1.3. Tegenstrijdige nationale voorschriften zijn niet van toepassing. 

 

2. Recht op spel 

2.1. Elk actief lid waarvan de spelers deelnemen aan wedstrijden die onder de 

jurisdictie van de WMF vallen, is verplicht ervoor te zorgen dat zijn spelers een 

passend en controleerbaar bewijs hebben dat ze recht om te spelen (bijvoorbeeld: 

een spelerspas). 

 

2.2. Een speler mag slechts voor één club, één regionaal team en/of één nationale 

vereniging spelen. Dit heeft geen invloed op de nationale regelgeving met 

betrekking tot uitgeleende spelers 

 

2.3. Buitenlandse spelers op internationale toernooien moeten een document kunnen 

tonen waaruit blijkt dat zij daar en dan mogen spelen. Het recht om te mogen 

spelen moet worden gecontroleerd door de hoofdscheidsrechter of de autoriteit 

van het verantwoordelijke actieve lid dat daartoe bevoegd is. Als het speelrecht op 

toernooi deelname niet kan worden bewezen, dient dit binnen 4 weken te 

gebeuren anders wordt de betreffende speler gediskwalificeerd. Zijn actief lid moet 

hiervan worden geïnformeerd. Op spelers uit het land zelf waar het toernooi wordt 

georganiseerd, gelden nationale voorschriften. 

 

2.4. De afgifte van een spelerspas door een actief lid (land) moet door de beide 

betrokken actieve leden (landen) worden aangekondigd bij het WMF, als de 

betreffende speler eerder actief was voor een ander actief lid (Transfert regels). 

Het WMF houdt een database bij van spelers die van het ene actieve lid naar het 

andere gaan. 

 

2.5.  Het aankondigende actieve lid en het WMF moeten de toestemming verkrijgen 

van het actieve lid waarvoor de betreffende speler eerder actief was geweest. 

 

2.6. Spelers mogen alleen van club wisselen over de landsgrenzen tijdens een van de 

twee aangewezen "transferwindows". Deze "transfervensters" lopen van 1 

augustus tot 31 augustus en van 1 december tot 31 december in een bepaald jaar.  

De speler heeft het recht om voor de club te spelen in het nieuwe actieve lid op  
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1 september of 1 januari, de eerste dag na sluiting van de respectievelijk 

"overdrachtsvenster". Tot aan de goedkeuring van het recht om voor de nieuwe 

club te spelen, mag de speler verder voor de vorige club spelen als de speler daar 

nog steeds lid is. Een speler kan slechts één keer binnen 12 maanden van club 

wisselen tussen twee actieve leden. 

 

2.7. Voor transferts tussen 2 landen buiten de "transferwindow" krijgt de betreffende 

speler een schorsing van 3 maanden. De schorsing moet worden gepubliceerd en 

aangekondigd aan de speler en de beide betrokken actieve leden. In bijzondere 

gevallen kan WMF TC beslissen over een kortere duur van de schorsing. 

 

2.8. Indien de speler zijn/haar licentie in de oude actieve ledenfederatie heeft stopgezet 

en daarna een licentie aanvraagt bij een andere actieve ledenfederatie, moet er 

ten minste een periode van 12 maanden zijn tussen de bevestiging van 

beëindiging en ontvangst van de nieuwe licentie om de nieuwe licentie onmiddellijk 

te mogen ontvangen. Als deze periode korter is dan 12 maanden, kan de nieuwe 

licentie alleen worden verleend volgens de regels voor internationale transfers 

en/of spelers in bruikleen. Deze periode is dus ook geldig voor spelers op 

huurbasis. 

 

2.9. Om te spelen in een teamcompetitie/ teamkampioenschap van een buitenlands 

actief lid en in de continentale bekers waarvoor het buitenlandse team 

gekwalificeerd is, kan een club een speler uitlenen aan een buitenlandse club. De 

lening moet worden overeengekomen voor ten minste 12 maanden en kan alleen 

worden geregeld tijdens een transferperiode. Ook de lening moet worden 

goedgekeurd door beide betrokken actieve leden en moet worden aangekondigd 

aan de WMF. 

 

2.10. De uitleenperiode geldt slechts voor één gedefinieerd 

teamcompetitie/teamkampioenschap en de eventuele continentale bekers tijdens 

de uitleenperiode. Een speler die wordt uitgeleend aan een andere club mag 

tijdens de uitleenperiode niet in een teamcompetitie/teamkampioenschap of in een 

continentale beker voor zijn thuisclub spelen. De speler mag alleen andere 

teamcompetities spelen als speler van zijn thuisclub. 

 

2.11. In toernooien voor nationale teams hebben spelers enkel het recht om voor 

het land van hun eigen staatsburgerschap te spelen. 

2.12. Als een speler een dubbele nationaliteit heeft, is het slechts mogelijk om 

binnen 3 jaar van de ene nationale vereniging naar de andere over te schakelen.  

 

3.  Soorten toernooien 

3.1. De volgende soorten toernooien kunnen op internationaal niveau worden 

onderscheiden: 

- Kampioenschapstoernooien 

- Internationale wedstrijden 

- Bekerwedstrijden 

- Internationale toernooien 
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3.2. Kampioenschapstoernooien:  

• Wereldkampioenschappen (algemeen klasse; open) 

• Wereldspelen (algemene klasse) 

• World Adventure Golf Masters (algemeen klasse, jeugd, senioren)  

• Continentale Kampioenschappen (algemene klasse; open)  

• Wereldkampioenschappen jeugd 

• Continentale Jeugdkampioenschappen (open) 

• Continentale Kampioenschappen Senioren (open) 

 

3.3. Internationale wedstrijden: 

zijn wedstrijden tussen nationale teams, die moeten worden geselecteerd door de 

respectievelijke actieve leden. 

 

- Wereldkampioenschappen (algemeen klasse; open)  

- Wereldspelen (algemene klasse) 

- World Adventure Golf Masters (algemeen klasse, jeugd, senioren) 

- Continentale Kampioenschappen (algemene klasse; open)  

- Wereldkampioenschappen jeugd 

- Continentale Jeugdkampioenschappen (open) 

- Continentale Kampioenschappen Senioren (open) 

- WMF Grand Prix wedstrijden 

  

3.4. Bekerwedstrijden:  

- Nations Cup (algemene klasse) 

- Jeugd (U23) Nations Cup  

- Senioren Nations Cup  

- Continental Cups (bijv. European Cup)  

  

3.5 Internationale toernooien zijn allemaal toernooien waaraan teams van meer dan 6 

spelers van andere actieve leden (buiten het grensgebied) deelnemen. Voor de 

buitengewone situatie van clubs, waarvan de minigolfbanen zich op niet meer dan 

30 km van de grens van een ander actief lid bevind, mogen spelers en teams van 

deze actieve leden bovendien onbeperkt deelnemen aan nationale toernooien in 

dit grensgebied (30 km).  

  

3.6 Om op de internationale kalender te kunnen verschijnen, moeten internationale 

toernooien uiterlijk 31 december van het jaar voordat het toernooi wordt 

gehouden, worden geregistreerd bij de WMF-sportdirecteur door het 

verantwoordelijke actieve lid, onder vermelding van de datum van het toernooi. 

Internationale toernooien die eerder zijn aangekondigd, worden door WMF 

gepubliceerd vanaf 1oktober. Alleen toernooien die op de internationale kalender 

voorkomen, kunnen als internationale toernooien worden beschouwd.   

  

3.7 Voor het benoemen van toernooien in de sfeer van de WMF mogen "World", 

"European" (of andere Continentale), "Internationale kampioenschappen" of 

soortgelijke titels niet worden gebruikt zonder toestemming van de WMF.  

  

3.8 Internationale toernooien kunnen worden gepromoot door actieve leden zelf, 

ondergeschikte organisaties van actieve leden, evenals door clubs die zijn 

aangesloten bij de WMF via een actief lid. 
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4 Toernooi aankondiging 

 

4.1 Voor elk toernooi dient een toernooiaankondiging met alle belangrijke details van 

het evenement te worden opgesteld. 

4.2 Toernooiaankondiging moet de volgende gegevens bevatten:  

 

- Promotor 

- Soort toernooi 

- Locaties (baan types)  

- Soorten competitie, met de categorieën (individueel en team) en de 

grootte van de teams  

- Procedure  

- Recht op spel 

- Begin en duur van het toernooi 

- Toegangsprijzen 

- Prijzen 

- Datum van voltooiing van de faciliteiten met het oog op de training (dit 

moet minimaal 14 dagen voor het begin van het toernooi zijn)  

- Inschrijf- en betalingstermijnen   

- Een opmerking dat, zoals altijd, de bindende WMF-regels en -

voorschriften van toepassing zijn op het type toernooi dat wordt 

aangekondigd 

- Aankondigingen van internationale toernooien en internationale 

wedstrijden moeten de volgende opmerking bevatten:  

"Dit toernooi is geregistreerd bij de WMF." 
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5. Vergoedingen 

5.1. Voor toernooien in lid 3 worden kosten in rekening gebracht die het 

organiserende actieve lid aan de WMF verschuldigd is. De vergoedingen 

staan vermeld in de WMF-lijst met kosten. 

 

5.2. De kosten worden betaald bij de registratie van het toernooi bij de WMF-

sportdirecteur of, indien dit achterwege was gebleven, bij publicatie en 

verzending van de aankondiging. 

 

5.3. Alle kosten moeten voor het hele jaar worden betaald voor 30 april. Het 

actieve lid dat verantwoordelijk is voor de organisator is aansprakelijk voor de 

betaling van schulden aan de WMF. 

 

5.4. Actieve leden kunnen van de organisatoren bijkomend een eigen extra 

vergoeding eisen. 

 

6. Rondes en criteria voor categorieën 

6.1. Internationale toernooien moeten minimaal 3 rondes in individuele 

competities hebben, en 2 rondes in teamcompetities. Voor alle deelnemers 

moeten minimaal 2 rondes worden voorgeschreven. 

 

6.2. Halve- en finalerondes met een beperkt aantal deelnemers kunnen vanaf de 

3e ronde worden toegestaan. Het aantal gekwalificeerde spelers in een 

categorie mag echter nooit onder de 3 dalen. 

 

6.3. Een categorie kan alleen worden toegestaan als er minimaal 4 spelers of 3 

teams in spelen.  

 

7. Start- en tijdschema's   

Start- en tijdschema's voor de eerste ronde moeten de dag ervoor om 19uur op een 

duidelijk zichtbare plaats op de baan worden aangekondigd.  

   

8. Limieten voor het aantal deelnemers 

Het aantal deelnemers moet op passende wijze worden beperkt op basis van de 
capaciteit van de faciliteit en de beschikbare tijd voor het toernooi. Inschrijvingen 
worden afgewezen als ze na de sluitingsdatum toekomen. Als er een limiet is op het 
aantal deelnemers, worden inzendingen geaccepteerd op basis van de datum 
waarop ze zijn verzonden totdat het quotum is gevuld. 

  

9. Oefenen 

9.1. De hoofdscheidsrechter treedt al tijdens de officiële oefentijd op om de regels 

te laten respecteren. Als hij nog niet aanwezig is, moet hij een 

verantwoordelijke persoon voordragen als zijn vertegenwoordiger. 

 

9.2. De toernooifaciliteiten dienen ten minste één dag voor aanvang van het 

toernooi tot 18 uur gesloten te zijn voor openbaar gebruik en zijn vanaf dan 

uitsluitend beschikbaar voor training. Voor internationale kampioenschappen 

moeten de faciliteiten worden gesloten volgens de betreffende voorschriften 

en uitnodigingen. 
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9.3. Tijdens de officiële oefentijd moeten alle spelers officiële kleding van het 

betreffende team of organisatie dragen. 

 

9.4. De toernooifaciliteiten dienen 60 minuten voor aanvang van het toernooi 

geopend te worden voor de training. Bij toernooien met meerdere 

toernooigroepen moet de baan 30 minuten voor aanvang van de training van 

een volgende toernooigroep vrij zijn, waarvan 15 minuten met alle holes.  

 

9.5. Het is mogelijk om aan het begin van elke wedstrijdronde een korte 

opwarmtijd toe te staan op de eerste baan. Bij een shotgun start, kan een 

korte opwarmtijd worden gegeven op de betreffende startbaan.  

  

10. Oefentijd- en inschrijvingkosten   

 Oefentijd- en registratierechten in verhouding tot de kosten kunnen in de nationale 

valuta in rekening worden gebracht.  

   

11. Toeschouwers  

 Elke toezicht houdende raad zoals de scheidsrechterscommissie of de jury kan 

toeschouwers toegang geven tot de banen tijdens een wedstrijd.  

 

12. Speel hulpmiddelen   

 Windschermen die op internationale kampioenschappen worden gebruikt, moeten 

transparant zijn.  

  

13. Prijzen 

 Prijzen moeten recht doen aan het belang van een internationaal toernooi, maar 

hoeven niet onredelijk duur te zijn.  

  

14. Resultatenlijsten 

14.1. Resultaatlijsten dienen zo spoedig mogelijk te worden opgesteld en binnen 3 

weken aan de WMF-sportdirecteur en alle deelnemende clubs en hun 

respectievelijke actieve leden te worden toegezonden. Als alternatief kunnen deze 

worden gepubliceerd op een website, die is gedefinieerd in de uitnodiging. 

 

14.2. Officiële kleurcodes voor ronde resultaten zijn:  

Beton: 18-24 blauw, 25-29 groen, 30-35 rood, 36-126 zwart 

Midgetgolf: 18-19 blauw, 20-24 groen, 25-29 rood, 30-126 zwart 

Vilt: 18-29 blauw, 30-35 groen, 36-39 rood, 40-126 zwart MOS: 18-

29 blauw, 30-35 groen, 36-39 rood, 40-126 zwart  

  

15. Sportkleding 

 Sportschoenen en uniforme teamsportkleding geschikt voor minigolf zijn vereist 

tijdens de officiële oefentijd en het toernooi. Alleen sporthoeden zijn toegestaan. Dit 

reglement is geldig voor de toernooien vermeld in de hoofdstukken 3.2., 3.3. en 3.4 

van dit reglement.  
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Origineel af te laden en in te vullen via de website van het WMF 
 

         

   Registration of international   

   player transfers and loans   

      

     

        

        

        

 please mark year  year   

Regular transfer   
from 
01.01.   

from 
01.09.     

    date/year  date/year   

Transfer on loan   from   till     

Loan for team competition/league:     

        

Player's name:     

Birth date:     

Nationality:     

Current club:     

Current national federation:     

New club:     

New national federation:     

        

Released by current WMF Active member      

Date:     

Name:     

Signature:     

Stamp:     

        

Player license approved by receiving WMF Active member     

Date:     

Name:     

Signature:     

Stamp:     

        

Approval WMF        

Date:     

Signature:        

Vice President Sport    

Pasi Aho        
 


