LOCAL RULES
OBSTAKELS
Alle paden, palen die waterhindernissen, ESA en grond in bewerking aanduiden, sprinklers ,roosters, houten
schutsels in bunkers, vuilbakken, banken, ballenwassers, infoborden aan afslagplaatsen, spankabels en
betonnen borduren aan driving zijn vaste obstakels: ontwijken volgens R24-2b.
Bij belemmering door de beschermnetten aan de afslagplaatsen mag de speler het dichtstbijzijnde punt zonder
belemmering bepalen zonder over, door of onder het obstakel te gaan.
Als de bal door de baan ligt en er sprake is van een belemmering door een sprinkler die zich binnen
de twee stoklengten van de green bevindt en zich ook binnen twee stoklengten op de speellijn
tussen de bal en de hole bevindt, mag de speler de belemmering als volgt ontwijken :
de bal moet worden opgenomen en gedropt op een punt zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal lag en
niet dichter bij de hole – de belemmering ontwijkt – niet in een hindernis of op de green is.
GROND IN BEWERKING G.U.R.
GUR wordt aangeduid met blauwe lijnen of palen – Spelen verboden – ontwijken volgens R25-1b
ESA – Environmentally Sensitive Area
Aangeduid door gele of rode palen met groene top. Betreden en spelen is verboden.
Ontwijken volgens R26-1

Indien de bal door de baan ligt en er belemmering is door de ESA bij het innemen van de stand of
ruimte voor de voorgenomen swing mag de speler de belemmering ontwijken zonder strafslag.
Het dichtst bij de bal gelegen punt op de baan wordt bepaald dat niet dichter bij de hole is, de
belemmering ontwijkt en niet in een hindernis of op een green is.
DROPPING ZONE
Bij het spelen van hole 3 – 12 mag men bij een bal afgeslagen van de blauwe of gele tees
die terecht komt in de ESA voorbij de rode teebox, de rode teebox als droppingzone gebruiken
mits 1 strafslag bij te tellen.
Bij het spelen van hole 6-15 mag een bal die verloren is in de waterhindernis achter de green
van hole 6-15 gedropt worden in de dropping zone met 1 strafpunt.
OUT OF BOUNDS
Out of bounds wordt aangeduid door witte palen of door de buitenomheining.
Dit kan een haag zijn of een afspanning met draad of een combinatie van beiden.
De driving-range, de weg voor de shop en de parking zijn out of bounds.
ETIQUETTE
Herstel pitchmarks en divots en hark voetsporen in bunkers.
Geen trolleys voorbij witte lijn pre-green en tussen greenside bunkers en greens.
Afslag hole 3 moet voorrang verlenen aan spelers die van hole 4 naar hole 5 gaan.
Spelers die reeds 9 holes hebben gespeeld hebben geen voorrang om verder te spelen
zij moeten ritsen met de spelers die pas beginnen.
AFSTANDEN
Afstanden worden aangeduid tot front green - Blauw 50m – Rood 100m – Geel 150m – Wit 200m.
Apparaten die uitsluitend afstanden kunnen meten zijn toegelaten op de baan.

Bij overtreding kan de Commissie diskwalificatie of schorsing opleggen.

