PLAATSELIJKE REGELS
Januari 2019

1. Tijdens het spelen van hole 3/12 is de linkerzijde van de hole, aangegeven met
witte palen, buiten de baan. Deze palen worden tijdens het spelen van hole
3/12 vaste obstakels.
2. Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker
is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag
en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag
en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als
een provisionele bal is gespeeld.
3. Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis bij hole 5/14 ligt, mag een
speler een provisionele bal spelen en daarmee een van de volgende
ontwijkopties toepassen: slag en afstand, recht naar achteren ontwijken of
zijwaarts ontwijken bij een rode hindernis.
4. GUR aangegeven door blauwe palen of witte lijnen is een verboden speelzone.
Ontwijken is verplicht volgens Regel 16-1f.
5. Het fietspad is een vast obstakel, waarvan ontwijken zonder strafslag is
toegestaan volgens regel 16.1.Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2.
6. Een vast obstakel in het algemene gebied dat binnen twee clublengten van de
green en binnen twee clublengten in de speellijn van de bal ligt, mag worden
ontweken volgens Regel 16.1b.Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke
regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk
onredelijk is.
Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf.
Algemeen:
Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang.
Wilt U pitchmarks op de green en uitgeslagen plaggen op de fairway repareren!!
AFSTANDSMARKERINGEN
1. Houten palen aan de zijkant van de fairway geven 150 meter midden green aan.
2. Gele, witte en rode tegels geven respectievelijk 200, 150 en 100 meter tot
midden green aan.
3. Alle afstanden zijn aangegeven in meters.

