PLAATSELIJKE REGELS

14 januari 2022

HOLE 1 – DROPPING ZONE
Als een bal in de hindernis rechts naast de bunker op hole 1 ligt of als het bekend of praktisch
zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in die hindernis, dan mag de
speler met 1 strafslag
• ontwijken ofwel volgens regel 17.1, ofwel,
• als extra mogelijkheid, door te droppen conform regel 14.3 in een droppingzone met een
straal van twee stoklengtes vanaf de grijze paal met oranjekop.
WASTE AREA TUSSEN DE HOLES 9 EN 6
Het speciaal bewerkte gebied met zand tussen de holes 9 en 6 is een algemeen gebied en geen
bunker.
OUT OF BOUNDS
Buiten de baan wordt gemarkeerd met witte palen.
INTERNE OUT OF BOUNDS
Tijdens het spelen van hole 7 is hole 8, gemarkeerd met witte palen, buiten de baan.
Tijdens het spelen van hole 9 is hole 6, gemarkeerd met witte palen, buiten de baan.
Deze palen zijn voor hole 7 en 9 buiten de baan markeringen. Voor alle andere holes zijn deze
palen vaste obstakels.
DRIVING RANGE
De Driving Range is buiten de baan en is een zone die niet mag betreden worden.
BELUCHTINGSGATEN
Als de bal in of tegen een beluchtingsgat ligt:
• bal in het algemeen gebied: de speler mag deze belemmering ontwijken volgens regel 16.1b.
Als de bal van een speler in een ander beluchtingsgat tot stilstand komt, dan mag de speler
dit gat opnieuw ontwijken volgens deze plaatselijke regel.
• bal op de green: de speler mag de belemmering ontwijken volgens regel 16-1d. Maar er is
echter geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt
voor de stand van de speler of, op de green, voor de speellijn van de speler.
GROND IN BEWERKING
Het is niet toegestaan te slaan uit ‘grond in bewerking’ (GUR). De speler is verplicht deze te
ontwijken volgens regel 16.1.
DE STRAF VOOR OVERTREDING VAN PLAATSELIJKE REGELS:
Algemene straf.
Matchplay: verlies van de hole.
Strokeplay: 2 strafslagen

