
 

 

 

 

PLAATSELIJKE REGELS. 

De volgende Plaatselijke Regels zijn van toepassing op alle wedstrijden ingericht op de Compact 
Holes van AGS.  

1. Buiten de baan (R27-1). 
     
Voorbij elke omheining, afsluiting of grens van witte palen die de baan markeren.  
Alle voorwerpen die buiten de baan markeren zijn geen obstakels en moeten als vast worden      
beschouwd. De betonnen basis van een omheining of afsluiting maakt er deel van uit. 
 
2. Abnormale terreinomstandigheden (R25-1). 
 
Een belemmering door een gat, een hoop of een spoor van een gravend dier of een vogel voor de 
stand van de speler is op zich geen aanleiding voor ontwijking volgens R25-1. 
 
3. Grond in bewerking (R25-1). 
 

a. Elke zone omringd door witte lijnen : facultatieve ontwijking. 
b. Elke zone omringd door blauwe lijnen of aangeduid door blauwe palen : verboden te 

spelen, verplichte ontwijking. 
 
4. Vaste obstakels (R24-2). 
 
Het net en de palen waaraan het bevestigd rond de afslagplaats van hole 4  worden beschouwd 
als vast obstakel en mogen, indien een speler er door gehinderd wordt bij het innemen van een 
normale stand of het uitvoeren van een normale swing, ontweken worden volgens R24-2. 
Belemmering van de speellijn is op zich geen aanleiding voor ontwijking volgens R24-2. 
 
Het net en de palen waaraan het bevestigd tussen de green van hole 2 en de afslagplaats van 
hole 3  worden eveneens beschouwd als vast obstakel. 
Indien een speler er door gehinderd wordt bij het innemen van een normale stand, het uitvoeren 
van een normale swing en indien het de speellijn van zijn slag kan beïnvloeden heeft die speler 
volgende opties  : 
a) de bal spelen zoals hij ligt; 
b) de bal, zonder strafslag, droppen in de voorziene en verplichte dropping zone. Indien de bal, 
binnen deze droppingzone gedropt, tot rust komt binnen de 2 clublengten van de plaats waar hij 
het eerst een deel van de baan heeft geraakt, moet hij niet opnieuw gedropt worden indien hij 
dichter bij de hole of buiten de droppingzone tot rust komt. 
 
5. Stenen in bunkers. 
 
Stenen in bunkers zijn losse obstakels (R24-1 van toepassing). 
 
6. Ingebedde bal. 
 
Door de baan mag een bal die ingebed is, zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en 
gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de 
bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is. 
 

STRAF VOOR OVERTREDING VAN PLAATSELIJKE REGEL 1 – 6 : 
Matchplay : Verlies van de hole; Strokeplay : 2 strafslagen. 

 



7. Afstandsmeters. 
 
Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een 
vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om andere gegevens te schatten, te meten of te 
raadplegen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (helling, windsnelheid, temperatuur, 
clubadvies, swingtips, ...), overtreedt hij R14-3.  
 
 

STRAF VOOR OVERTREDING VAN PLAATSELIJKE REGEL 7 :  
Matchplay – Verlies van de hole;  

Strokeplay – 2 strafslagen, voor een volgende overtreding – diskwalificatie. 
 


