Van toepassing zijnde Tijdelijke Plaatselijke Regels
1. Drainage
Als de bal op een met zand of grind opgevulde drainagesleuf ligt, is sprake
van GUR. Je moet de belemmering ontwijken volgens regel 25-1b.
2. Jonge aanplant
Jonge aanplant gemerkt met een blauw lintje is een vast obstakel. Je mag
de belemmering ontwijken volgens regel 24-2b.
Hoe je, zonder straf, moet of mag ontwijken bij drainage en jonge
aanplant (25-1b en 24-2b)
Zowel bij drainage als bij jonge aanplant ontwijk je als volgt:
a. Bepaal het dichtst bij de bal gelegen punt waar je geen last meer hebt
van de belemmering, niet dichter bij de hole.
b. Neem de bal op en drop binnen één stoklengte van het bepaalde punt en
niet dichter bij de hole.
3. Per ongeluk bewogen bal of balmerker op de green.
Als de bal of balmerker op de green ligt, volgt geen straf als de bal of de
balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of
uitrusting wordt bewogen. De bal of balmerker moet worden
teruggeplaatst.
Straf voor overtreding van een van bovenstaande regels:
Matchplay - verlies van de hole; Strokeplay - twee slagen.
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Zie ook hieronder

LET OP: OP DE WEDSTRIJDDAG IS ONDERSTAANDE REGEL VAN
TOEPASSING, als hij op de wedstrijdtafel ligt.
Bal plaatsen
Op de fairways en voorgreens mag je de bal zonder straf opnemen
en schoonmaken. Je moet de ligplaats van de bal merken voordat
je hem opneemt. De opgenomen bal moet je plaatsen binnen één
scorekaart- lengte (15 cm) van de oorspronkelijke ligplaats en niet
dichter bij de hole.
Straf voor overtreding van een tijdelijke plaatselijke regel:
Matchplay - verlies van de hole; Strokeplay - twee slagen.
Februari 2017
Namens de regel- en handicapcommissie: Jan Rovers
Namens de wedstrijdcommissie: Lei Holthuijsen

