Plaatselijke Regel
Bij een verloren bal of een bal buiten de baan (praktisch zeker) mag de speler in plaats van de
ontwijkoptie van slag en afstand (R-18) met twee strafslagen de alternatieve plaatselijke regel
toepassen. Dit mag niet meer als een provisionele bal is gespeeld. [E-5]
De rode hindernis op hole A2, A3, C2, C6, C7 en C9 mag met bijtelling van één strafslag (R-17.1) als
extra optie aan de overkant ontweken worden als de bal van buiten de baan in de hindernis is
gegaan. [B-2.1]
De rode hindernis (met water) langs de gehele linkerzijde van hole C3 strekt zich tot in het
oneindige uit in zuidwestelijke richting en mag met bijtelling van één strafslag ontweken worden
volgens R-17.1.
Buiten de baan (Out-of-Bounds) grens wordt aangegeven met witte palen.
Aangepaalde bomen en jonge aanplant gemarkeerd met blauwe lintjes en gebieden gemarkeerd
met blauwe palen met groene koppen zijn verboden speelzones. Bij een belemmering door deze
verboden speelzones is het verplicht deze zonder straf te ontwijken R-16-1f.
Greens gemarkeerd door een blauwe paal zijn verkeerde greens. Deze moeten ontweken worden
zonder strafslag volgens R-13.1f.
Boomspiegels gevuld met zand (hole B4 en B5) zijn algemeen gebied R-2.2.a
Schelpenpaden en oppervlakken bedekt met schelpen worden beschouwd als vaste obstakels
waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens R-16.1.
Alle afstandsmarkeringen op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken
zonder strafslag is toegestaan volgens R-16.1. Wegnemen van afstandsmarkeringen is niet
toegestaan.
Straf voor overtreding van een plaatselijke regel; algemene straf
De volledige en eventuele tijdelijke plaatselijke regels zijn aangegeven op het publicatiebord in het
clubhuis.
Om veiligheidsredenen is het ten strengste verboden om hole B9 te spelen via hole B1.
De handicarts zijn uitgerust met een GPS-systeem, dat bepaalt waar rijden is toegestaan. De
handicart kan alleen achteruit rijdend uit verboden gebied.
NOODPROCEDURE Levensbedreigend; bel direct 112
en daarna 0161 - 433 991 (noodnummer)
Andere ongevallen alleen het noodnummer van de baan
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