2019 PLAATSELIJKE REGELS GOLFCLUB DE HOGE KLEIJ
De plaatselijke regels 2019 van Golfclub De Hoge Kleij zijn een aanvulling de plaatselijke regels op de scorekaart !
1. GEDRAGSCODE
De Gedragscode (incl. snelheid van het spel in de baan) zoals bedoeld in Regel 1.2 van the Rules of Golf en zoals deze gelden voor
alle spelers in de baan van De Hoge Kleij, worden nader beschreven in het Wedstrijdreglement van De Hoge Kleij. Het bepaalde in de
Plaatselijke Regels en in het Westrijdreglement van De Hoge Kleij maken deel uit van De Regels.
2. MARKERINGEN
- BUITEN DE BAAN - dit is aangegeven door middel van witte palen of stenen, danwel wit gemerkte palen of stenen
- HINDERNISSEN, zoals bedoeld in Regel 17 - alle hindernissen zijn gemarkeerd door rode lijnen en/of palen
- GUR / Grond in bewerking - aangegeven door blauwe lijnen en/of palen of door witte lijnen
- GUR / Grond in bewerking - aangegeven door gehele omsluiting met schrikdraad afrastering t.b.v. schapen
3. VERPLICHT TOEPASSEN VAN REGEL 16 : ONTWIJKEN ZONDER STRAFSLAG
In de volgende situaties MOET speler ingeval van belemmering deze ontwijken zonder strafslag:
a. blauw gemarkeerde GUR : belemmering bij de stand en/of swing, moet speler ontwijken volgens Regel 16.1;
b. dropping zone t.b.v. GUR : bij aanwezigheid van een DZ moet speler het spel vervolgen volgens Regel 16.1 of
de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dropping zone;
c. gebied geheel omsloten met afrastering t.b.v. schapen is GUR : bij stand en/of swing belemmering moet speler ontwijken
volgens Regel 16.1;
d. een mierenhoop : bij stand en/of swing belemmering moet speler ontwijken volgens Regel 16.1;
e. jonge aanplant of bomen gemarkeerd door palen, gaas of lint : bij stand en/of swing belemmering moet speler ontwijken
volgens Regel 16.1
4. NIET VERPLICHT TOEPASSEN VAN REGEL 16 : ONTWIJKEN ZONDER STRAFSLAG
In de volgende situaties MAG speler ingeval van belemmering deze belemmering ontwijken zonder strafslag:
a. wit gemarkeerde GUR, een vast obstakel en tijdelijk water : belemmering bij de stand en/of swing ontwijken volgens Regel 16.1;
b. schade veroorzaakt door vogels e.d. in het Algemeen Gebied : alleen bij swing belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b
c. gebieden in Bunkers met diepe sleuven die zijn ontstaan door het wegspoelen van zand zijn GUR : wanneer de bal in een sleuf ligt
of deze raakt, mag ontweken worden volgens Regel 16.1c;
d. belemmering door beluchtingsgaten in het Algemeen Gebied :
- wanneer de bal in een recent gemaakt beluchtingsgat ligt in het Algemeen Gebied, mag ontweken worden volgens Regel 16.1b;
- er is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler;
- als de bal tot stilstand komt in een ander beluchtingsgat, dan mag speler deze opnieuw ontwijken volgens Regel 16.1d;
- op de Green mag ontweken worden volgens Regel 16.1d;
- op de Green is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat bij een belemmering vormt voor de stand en speellijn;
e. sporen door voertuigbanden, die door hun diepte een belemmering vormen voor de swing en/of de slag, mogen ontweken
worden volgens Regel 16.1.;
f. onder vaste obstakels vallen ook niet kunstmatig aangelegde paden en wegen die duidelijk bedoeld zijn als looppad of als pad voor
voertuigen van baanpersoneel (dus niet de plat gelopen gebieden die door spelers als korte route of doorsteek worden gebruikt).
5. VAST OBSTAKEL DICHT BIJ DE GREEN
Indien een vast obstakel dicht bij de green en op de speellijn ligt, heeft de speler een extra mogelijkheid om een belemmering door dit
vast obstakel te ontwijken:
- als de bal in het Algemeen Gebied ligt dan mag de speler ontwijken volgens Regel 16.1 indien het vaste obstakel zich op de speellijn
bevindt en binnen twee clublengten van de green ligt, en binnen twee clublengten van de bal ligt.
- Uitzondering bij een duidelijk onredelijke speellijn: een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet zonder straf ontweken
worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.
6. PLAATSEN
De Commissie kan bepalen dat de Tijdelijke Plaatselijke Regel ‘PLAATSEN’ (ook bekend als ‘winterregel’) van kracht is i.v.m.
uitzonderlijke baan- en/of weercondities, voor een of meerdere dagen, dan wel voor een bepaalde periode, bijv. tijdens het
winterseizoen. In dat geval zal de Commissie de spelers informeren door ‘PLAATSEN’ te publiceren bij de baanstatus.
‘PLAATSEN’ :
- bepaal het Referentiepunt : dit is de plaats van de oorspronkelijke bal;
- het Referentiepunt, de plaats van de op te nemen bal MOET worden gemarkeerd en de bal mag worden schoongemaakt;
- de te plaatsen bal van speler moet in een op fairway hoogte of lager gemaaid gedeelte van het Algemeen Gebied liggen;
- afmeting van het gebied waarin geplaatst mag worden : 15 cm van het referentiepunt, niet dichter bij de hole dan het referentiepunt
en dit plaatsingsgebied moet in het Algemeen Gebied zijn.
- dan mag de speler zonder strafslag 1 maal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag
worden.
Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures volgen voor
het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en Regel 14.3e.
Straf bij overtreding van vorenstaande plaatselijke regels : de Algemene straf

