Plaatselijke regels 2018 geldend op de Lochemse *
 Buiten de baan is gemarkeerd door palen met witte koppen.
 Afstandspalen zijn vaste obstakels. Indien sprake is van belemmering door een afstandspaal
conform Regel 24‐2a dan mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 24‐2b.
 Greppels zijn door de baan, tenzij gemarkeerd als waterhindernis. Regel 26 is bij een greppel
alleen van toepassing indien de greppel als waterhindernis is gemarkeerd.
 Grond in Bewerking (GUR) is gemarkeerd door blauwe palen of als GUR verklaard door een
(tijdelijke) plaatselijke regel. Indien er sprake is van belemmering door GUR conform Regel 25‐
1a, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 25‐1b.
 Een bal die aan de andere kant van de als buiten de baan gemarkeerde weg tussen hole 1 en 12
tot rust komt, is buiten de baan. Zelfs als de bal daar op een deel van de baan ligt.
 Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien sprake is van belemmering door een
aangepaalde boom conform Regel 24‐2a dan mag de speler de belemmering ontwijken volgens
Regel 24‐2b.
 Ontwijken van sproeikoppen vlak bij de green is alleen toegestaan als volgt:


Als een bal door de baan ligt en de speellijn naar de hole wordt belemmerd door een
sproeikop binnen twee stoklengten van de green en binnen twee stoklengten van de bal,
dan 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, dat (a) niet dichter bij de hole is, (b) de belemmering ontwijkt en dat (c) niet in
een hindernis of op een green is.



Als de bal van de speler op de green ligt en een sproeikop binnen twee stoklengten van de
green vormt een belemmering voor de stand van de speler of ligt op de puttinglijn, dan mag
de speler de belemmering als volgt ontwijken:
de bal moet worden opgenomen en geplaatst op een punt zo dicht mogelijk bij de plek waar
de bal lag, dat (a) niet dichter bij de hole is, (b) de belemmering ontwijkt en dat (c) niet in
een hindernis is.

 Elektronische hulpmiddelen mogen alleen worden gebruikt voor het bepalen van afstanden.
Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een elektronisch hulpmiddel gebruikt om ook
andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling,
windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14‐3.
Straf voor herhaalde overtreding van deze regel is diskwalificatie.
Uitzondering: apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat,
mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.
 Schapenweides op de baan zijn GUR. Hierbij gebruikte afrasteringen en schrikdraadapparatuur
zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering door een schapenweide conform Regel
25‐1a, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 25‐1b.
 Beschadigde graszoden door foeragerende vogels zijn GUR.
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 Indien de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of één van hun caddies of uitrusting per
ongeluk een op de green liggende bal of balmerker van de speler bewegen, dan volgt er geen
straf, mits de bal wordt teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18‐2, 18‐3 en 20‐1.
Noot:
Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind,
water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld
worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is
bewogen, moet worden teruggeplaatst.

* Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:


Matchplay: verlies van de hole



Strokeplay: 2 strafslagen

Etiquette en zorg voor de baan








Repareer pitchmarks, leg plaggen terug en druk ze aan.
Hark bunkers nadat u ze betreden heeft.
Betreed een waterhindernis alleen als dit noodzakelijk is voor het spel.
Geef baanpersoneel altijd voorrang.
Houd tempo en voorkom slow play. Laat op tijd door.
Kom nooit met uw trolley op de teeing grounds, foregreens, greens en tussen greenside bunkers
en greens.
Bel niet mobiel, tenzij voor een noodgeval.
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