LOCAL RULES - 2022

VASTE OBSTAKELS
-

Beschermnetten aan de afslagplaatsen.

-

Afslagmatten die gebruikt worden in de winterperiode.

-

Palen die strafgebieden aanduiden evenals blauwe palen die G.U.R. aanduiden.

-

Paden aangelegd in klinkers, roosters en putdeksels,sprinklers, banken, ballenwassers, infoborden, tenten,
lichtspots op hole 9, en houten schutsels in bunkers.

Ontwijken volgens R16-1. De speler mag het obstakel zonder strafslag ontwijken door een bal te droppen in een
uitwijkgebied op basis van het dichtstbijzijnde punt voor volledig uitwijken.
Een sprinkler die op de speellijn ligt mag ontweken worden volgens R16-1 indien de sprinkler binnen twee
clublengtes van de green ligt en binnen twee clublengtes van de bal.

GROND IN BEWERKING G.U.R.
GUR wordt aangeduid met blauwe lijnen of palen - Spelen verboden.
Ontwijken volgens regel R16-1.

ESA – Environmentally Sensitive Area
Aangeduid door rode palen met groene top. – Spelen verboden. Ontwijken volgens regel R17.1e

DROPPING ZONE
- Bij het spelen van hole 3 - 12
Als een bal afgeslagen van de blauwe of gele tees terecht komt in de tweede ESA zone, mag een nieuwe bal
gespeeld worden vanaf de afslagplaats ofwel worden gedropt binnen de rode afslagplaats. (één strafslag)
- Bij het spelen van hole 6 - 15
Een bal die verloren is in de waterhindernis achter de green van hole 6-15 mag ofwel opnieuw gespeeld worden
ofwel gedropt worden in de dropping zone.(één strafslag)

OUT OF BOUNDS
Out of bounds wordt aangeduid door witte palen of lijnen en door de afsluiting van de buitenomheining.
De driving-range, de putting- en chipping area, het pad voor de shop en de parking zijn out of bounds.

ETIQUETTE
Herstel pitchmarks en divots en hark voetsporen in bunkers.
Oefenswings op de afslagplaats zijn afgeraden.
Geen trolleys voorbij witte lijn aan de pre-green en tussen greenside bunkers en greens.
De spelers op de afslagplaatsen van hole 3-12 en 6-15 moeten voorrang verlenen aan spelers die de baan
oversteken om naar de volgende afslagplaats te gaan. Play Ready Golf.

