Lokale regels

Goedgekeurd Sportcomité 22/02/2017
Aangepast aan de gewijzigde golfregels door referee Leo Witvrouwen op 05/03/2019
Aangepast op het sportcomité op 12/10/2020 (regel 1)
Aangepast op ledenraad 16/11/2021 (regel 1)
Update Leo Witvrouwen 13/12/2021
De hard card van de KBGF (lokale regels) is van toepassing bij al onze clubwedstrijden.
Specifieke lokale regels:

1.

Buiten de Baan – OOB (R 18.2)
•
Buiten de baan wordt aangeduid door witte palen en de afsluitingen rondom het terrein.
•
De parking, de practice en het clubhuis zijn OOB.
•
Een bal die gespeeld wordt van één kant van een weg die OOB is (toegangsweg fietscafé), en aan de andere kant van de weg belandt
is OOB. Dit geldt ook wanneer de bal tot rust komt op een ander deel van het terrein dat in bounds is voor andere holes.

2.

Strafgebieden (R 17)
•
Strafgebieden worden gemarkeerd met gele of rode palen, tegels of lijnen of met verf op de beschoeiing. Wanneer tegels of lijnen
gebruikt worden om een strafgebied aan te geven, duiden de palen indicatief het strafgebied aan, maar hebben ze geen andere
betekenis.
•
Alle bruggen zijn een vast obstakel in het strafgebied.
De speler moet de bal spelen zoals hij ligt (zonder strafslag) of uitwijken van het strafgebied met 1 strafslag volgens R17.
•
Hole 18 strafgebied achter green - provisionele bal bij strafgebieden (Model Lokale Regels, B-3):
Indien het onduidelijk is of een bal in het strafgebied ligt achter de green of daarin verloren is, mag een speler een andere bal spelen
als provisionele bal volgens een van de mogelijkheden van R17.1d die van toepassing is.
Indien de oorspronkelijke bal buiten het strafgebied wordt gevonden, moet de speler daarmee verder spelen.
Indien de oorspronkelijke bal in het strafgebied wordt gevonden, mag de speler de bal spelen zoals hij ligt of verder spelen met de
bal die volgens R17.1d als provisionele bal is gespeeld.
Indien de oorspronkelijke bal niet is gevonden binnen de zoektijd van drie minuten of het is praktisch zeker dat hij in het
strafgebied ligt, moet de speler verder spelen met de provisionele bal.

3.

Abnormale terreinomstandigheden (inclusief vaste obstakels) (R 16)
3.1. Grond in bewerking – GUR
•
Gemarkeerd door witte lijnen of blauwe palen – spelen optioneel.
•
Gemarkeerd door blauwe lijnen of blauwe palen met groene top – No Play Zone : spelen verboden.
Als de bal van de speler in een No Play Zone ligt, of als hij zijn stand moet innemen in een No Play Zone, MOET hij deze
ontwijken volgens Regel 16.1f.
•
Alle wintergreens zijn ‘verkeerde greens’- spelen verboden (R 13.1f).
•
De nursery op hole 6 is een No Play Zone : spelen verboden.
3.2.

Vaste Obstakels
Sponsorborden, schuilhuisjes of vaste constructies (WC,...) zijn vaste obstakels.
Witte palen, die geen OOB definiëren bij het spelen van een hole, zijn vaste obstakels.
Stenen die een strafgebied markeren zijn vaste obstakels. Als de bal in het strafgebied ligt, mag de speler de belemmering door
de stenen niet ontwijken. De speler moet de bal spelen zoals hij ligt of handelen volgens Regel 17.1.
•
Hole 12 : Indien de bal op het pad naast de greenside bunker ligt, mag de speler zonder straf, handelen volgens R16.1b ofwel,
als een additionele optie, de bal droppen in de dropping zone.
Let op : voor een bal op het pad, en tegen de beschoeiing, mag de speler niet vrij uitwijken (uitzondering R16.1a(3)).
•
Het net rond de practice en achter de green van hole 4 is een vast obstakel en mag zonder strafslag ontweken (R16.1b) worden.
•
Als een bal de elektriciteitskabels of de pyloon op hole 13 raakt, vervalt de slag en moet de speler, zonder straf, een bal spelen
van de plaats waar hij de vorige slag heeft gespeeld (R14.6).
•
De pyloon op hole 13, en tussen de wit-oranje paaltjes.
•
•
•

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE PLAATSELIJKE REGELS :
Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 2 strafslagen.

4.

Integrale objecten
Behalve in de bunker, zijn alle beschoeiingen rond de waterpartijen integraal deel van de baan (de speler kan de belemmering niet
zonder strafslag ontwijken).
Opgelet: Een speler mag tijdelijk water of een vast obstakel niet ontwijken indien de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege
belemmering door de beschoeiing.

5.

Losse natuurlijke voorwerpen (R 15).
In het algemeen gebied of in een bunker zijn de uitwerpselen van eenden en ganzen losse natuurlijke voorwerpen. Als de bal in of tegen
uitwerpselen ligt, mag de bal zonder straf, worden opgenomen en schoongemaakt. Alvorens de bal op te nemen, moet de speler zi jn ligplaats
merken. De speler moet de opgenomen bal plaatsen op minder dan 15 cm. van de plek waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dich ter bij de
hole.

6.

ESA (Environmental Sensitive Area) op hole 6 en 7.

Dit gebied wordt aangeduid met rood/groene palen en is een rood strafgebied en een No Play zone. Bovendien is het betreden van en spelen
uit een ESA verboden. De speler moet uitwijken volgens regel 17.1e met één strafslag.
SPELERS DIE DEZE REGEL OVERTREDEN BEGAAN EEN ERNSTIGE OVERTREDING VAN DE GEDRAGSCODE. HET WEDSTRIJDCOMITE
KAN VOLGENS REGEL 1.2b DE STRAF VAN DISKWALIFICATIE OPLEGGEN.

