PLAATSELIJKE REGELS

B&B

1. “Buiten de baan” wordt aangegeven door een hek rondom de baan en drivingrange;
op andere plaatsen door witte c.q. witgemerkte palen.
2. Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. in geval van belemmering moet de speler
deze bomen ontwijken volgens Regel 24-2b.
3. “GUR”wordt aangegeven door blauwe paaltjes, een bordje of witte streep op de grond.
In geval van belemmering moet de speler de GUR ontwijken volgens Regel 25-1b.
4. Bij hinder van een sprinklerkop, die zich binnen 2 stoklengtes vd green en binnen 2 stoklengtes vd bal bevindt, mag deze belemmering zonder straf ontweken worden.
(Appendix I, Deel A.4a (blz.147). De bal moet worden gedropt zo dicht mogelijk bij de
plek waar de belemmering wordt ontweken.
5. Droppingzones bij de greens van Appel 8 en Kersen 5. Indien een bal in de laterale
waterhindernis bij de green van Appel 8 of Kersen 5 ligt mag de speler handelen
volgens Regel 26-1 of als extra mogelijkheid met een strafslag droppen in de droppingzone (2 stoklengten van de oranje paal).
6. Een apparaat, dat uitsluitend gebruikt wordt voor het meten van afstanden,
is toegestaan.
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Straf bij overtreding van een PR:

Strokeplay: 2 slagen

SCOREKAART

Matchplay: verlies van de hole

GEDRAGSREGELS
• Baanpersoneel heeft altijd voorrang; wacht met spelen tot er een teken wordt gegeven.
• Ritsen bij afslag van hole 1 en 10: bij de afslag van een Startende flight (h.1) en een
Doorstartende flight (h.10) wordt in voorkomende gevallen altijd geritst Doorstart heeft
standing indien de Startende flight aanwezig is vóór de aangegeven starttijd.
BAANINFORMATIE

• Betreed de baan met respect voor de natuur.
• De afstandpalen (150 m. & 100 m.) geven de afstanden aan vanaf én via het midden van
de fairway tot aan het midden van de green.

• Tijdelijke plaatselijke regels worden in de hal van het clubhuis vermeld: in de publicatiekast links van de terminal en/of op een van de presentatieschermen in de hal.
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