30 april 2022

Tijdelijke Local Rules
Beluchtingsgaten:
Als de bal van een speler in of tegen een belichtingsgat ligt:
a. Bal in het algemene gebied. De speler mag deze belemmering ontwijken
volgens regel 16-1b. Als de bal tot stilstand komt in een ander
belichtingsgat dan mag de speler deze opnieuw volgens deze plaatselijke regel
ontwijken.
b. Bal op de green. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel
16-1d. Echter er is 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.

Straf voor spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel:
Algemene straf volgens Regel 14.7a

Van de tijdelijke plaatselijke regels wordt melding gemaakt in het clubhuis en op de startershuisjes bij hole 1 en hole 10.
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1. Grond in bewerking gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of
blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering
door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens
Regel 16-1f. Als extra mogelijkheid, mag de speler, zonder straf, de oorspronkelijke bal of
een andere bal in de dichtstbijzijnde dropping zone droppen (droppen binnen 1 clublengte
van de Oranje paaltjes). Deze droppingszones zijn een dropzone zoals bedoeld in Regel
14.3.
2. Gebieden met ongebruikelijke schade aan de baan (opgeworpen zandhopen als gevolg
van grondwerkzaamheden of bandensporen) worden behandeld als abnormale
baanomstandigheden en mogen zonder straf ontweken worden volgens Regel 16.1
3. Als de bal van een speler op of tegen een naad van graszoden ligt of als de naad een
belemmering vormt voor de ruimte van de voorgenomen swing van de speler mag de
speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b
4. Het gebied binnen de rode hindernis gemarkeerd met rode palen met groene koppen is
een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt,
mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de
verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1e. Als extra mogelijkheid, mag
de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dichtstbijzijnde dropping zone
droppen (droppen binnen 1 clublengte van de Oranje paal). Deze droppingszones zijn een
dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3

Van de tijdelijke plaatselijke regels wordt melding gemaakt in het clubhuis en op de startershuisjes bij hole 1 en hole 10.

