LOCAL RULES 2020

Deze local rules werden herzien in functie van de huidige werkzaamheden en
de maatregelen i.v.m. het Covid-19 protocol.

1. Buiten de baan
Voorbij elke omheining, afsluiting of grens van witte palen die de baan
markeren.
Alle voorwerpen die buiten de baan markeren zijn geen obstakel en moeten
als vast beschouwd worden. De betonnen basis van een omheining of
afsluiting maakt er integraal deel van uit.
2. Abnormale Baanconditie (R16.1)
Een gat gemaakt door een dier; grond in bewerking; tijdelijk water; vaste
obstakels (bv. zitbanken, sprinklers, metalen constructies, netten) mogen
ontweken worden volgens regel 16.1:
° vrij uitwijken
° referentiepunt kiezen (dichtstbijzijnde punt voor volledig uitwijken in het Algemeen Gebied.
° één clublengte.
Vast obstakel (R16.1), het net en de palen waaraan het bevestigd is rond
de tee-box van Hole 4 worden beschouwd als een vast obstakel en
mogen, indien de speler er door gehinderd wordt bij het nemen van zijn
normale stand of het uitvoeren van een normale swing, ontweken
worden volgens R16.1

Belemmering van de speellijn is op zich geen aanleiding voor ontwijken
volgens deze regel!
Het net en de palen waaraan het bevestigd is tussen de green van Hole 2
en het afslaggebied van Hole 3 worden eveneens beschouwd als vast
obstakel.
Indien de speler 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 de speler de volgende opties:
° de bal spelen zoals hij ligt.
° de bal, zonder strafslag, droppen in de voorziene en
verplichte dropping zone (DZ). De bal moet worden gedropt
vanaf kniehoogte binnen de grenzen van de DZ en dient ook
binnen deze zone tot stilstand komen.
3. Losse obstakels in bunkers (R12.2)
Stenen en harken zijn losse obstakels en mogen verwijderd worden
volgens R12.2 (zonder strafslag).

4. Tijdelijk water in de bunker (R16.1c)
° vrij uitwijken: het dichtstbijzijnde punt voor volledig uitwijken
en het uitwijkgebied moet binnen de bunker liggen.
° met één strafslag: - droppen buiten de bunker of achteruitop-de-lijn uitwijken (stroke and distance).

5. Ingebedde bal (R16.3)
Opnemen mag overal in het Algemeen Gebied met in acht name van
R16.3, behalve wanneer ingebed in zand. Bij het uitwijken dropt de
speler de bal binnen 1 clublengte direct achter de plaats waar de bal was
ingebed, niet dichter bij de hole.

Bijkomende local rules in verband met de huidige werkzaamheden en
het Covid-19 Protocol.

A. Tee-boxen
Alle tee-boxen zijn open.
B. Bunkers
Omwille van de huidige Park & Play-richtlijnen heeft de Raad van
Bestuur van de KBGF beslist om het plaatsen, zonder strafslag, toe te
laten voor een bal die in de bunker ligt. Deze tijdelijk lokale regel mag
alleen gebruikt worden indien alle harken effectief van de baan
verwijderd zijn.

•
•

De tijdelijk lokale regel
Als de bal van een speler in de bunker ligt, mag de speler één keer vrij
uitwijken door de originele bal of een andere bal te plaatsen in en te
spelen vanuit dit uitwijkgebied:
Referentiepunt: ligplaats van de originele bal.
Grootte van het uitwijkgebied gemeten vanaf het referentiepunt: de
lengte van een scorekaart vanaf het referentiepunt, maar met deze
beperkingen:
o Mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
o Moet in de bunker zijn.
Bij het toepassen van deze Lokale Regel moet de speler een plek
kiezen om de bal te plaatsen en de procedures gebruiken voor het
terugplaatsen van een bal onder Regels 14.2b(2) en 14.2e.
Nota: Het is aangeraden om de ligplaats van de bal te markeren
alvorens de bal op te nemen en te plaatsen
Straf voor overtreding van de Temporary Local Rule : Algemene Straf
(2 strafslagen)

C. Vlaggenstokken
Er zijn vlaggenstokken aanwezig. De holes worden aangeduid door
een vlaggenstok met Covid-voorziening. Je haalt de bal uit de hole

enkel met je vingers. De vlaggenstok mag niet aangeraakt worden en
moet in de cup blijven staan.
D. Hole 4
De green van deze hole is GUR met die extra beperking dat deze
tevens ook non playing zone (NPZ) is. Regel 16.1 f: Abnormale
Baanconditie. Uitwijken, zonder strafslag, volgens regel 16.1 b
Ballen die in deze NPZ terechtkomen mogen enkel met een balschep
of retriever worden opgenomen. De NPZ mag onder geen enkel
beding betreden worden! Borden en markeringen zijn aanwezig.
Straf bij overtreding: Algemene Straf #2 strokes.

E. Algemeen

• Volg de algemene regels van Park & Play, borden zijn aanwezig.
• Volg de richtlijnen van onze stewards.
• Hou vol, het wordt weer beter!

