PLAATSELIJKE REGELS
Buiten de Baan wordt aangegeven met witte palen en het hek om de
driving range.
Een bal die de openbare weg kruist en komt te liggen op een ander deel
van de baan is Buiten de Baan (holes 9, 10, 14, 16). (Regel 27-1.b. is van
toepassing).
Stenen in bunkers zijn losse obstakels (Regel 24-1 is van toepassing).
Bal in waterhindernis holes 6, 15, 16 and 18 Als er twijfel is of de bal
in of buiten de waterhindernis ligt mag de speller een provisionele bal
spelen volgens de bepalingen in Regel 26-1.
Als de originele bal wordt gevonden buiten de waterhindernis, dan mag
de speler met de originele bal verder spelen of met de provisionele bal
gespeeld volgens Regel 26-1.
Afstandsmeters zijn toegestaan. Als de speler het instrument gebruikt
voor andere informatie (bijv. hoogteverschil, windsnelheid, clubadvies),
dan is de speler in overtreding van Regel 14-3.
Regel 18-2, 18-3 en 20-1 zijn aangepast als volgt: Als de bal op de
green ligt, dan volgt geen straf als de bal of marker per ongeluk wordt
bewogen door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of hun caddies of
uitrusting.
De bewogen bal of marker dient te worden teruggeplaatst volgens Regel
182, 18-3 en 20-1.
Noot: Als wordt vastgesteld, dat de bal op de green werd bewogen door
wind, water of een andere natuurlijke oorzaak, dan dient de bal te worden
gespeeld zoals het ligt. De marker van een bal dient in zo’n geval te
worden teruggeplaatst.
Winter Regel – Alleen van 1 november tot 30 april – Een bal die op
een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden
verplaatst of opgenomen, worden schoongemaakt en teruggeplaatst
binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter
bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en
nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.
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