GOLF CLUB WITBOS - LOKALE REGELS 21-3-2018
1. BUITEN DE BAAN
a) Aangeduid door witte paaltjes.
b) Buiten de omheiningen die het golfterrein begrenzen.
c) De OB-paaltjes worden beschouwd als vaste obstakels en mogen NIET
verwijderd worden.
d)Op holes 6/13 en 8/15 wordt het einde van het OB gebied bepaald door een lijn te trekken tussen de laatste
OB palen van beide holes.
2. VASTE OBSTAKELS
a) Alle verharde wegen en liggende betonnen balken, paadjes met steenslag en paadjes met plastieken
matten binnen de grenzen van het golfterrein.
b) Het prieel op hole 4/11, richtingsplaatjes, elektriciteitskasten, vaste sproeikoppen/bedieningskasten en
putdeksels, opgerolde prikkeldraad langs de terrein begrenzing, afstandsmarkers en alle veiligheidsnetten.
c) De paaltjes die ‘buiten de baan’ aanduiden op Holes 6/13 en Holes 8/15 worden geacht vaste obstakels te
zijn wanneer een andere hole gespeeld wordt; relief mag genomen worden volgens Regel 24/2b.
Nota: Alle gebouwen, vaste waterslangen en -pijpen, verhoogde kanten van waterhindernissen (reservoirs) en
paden bedekt met houtschilfers zijn een integraal onderdeel van de baan en daarom geen vaste obstakels.
3. JONGE BOMEN
Beschermde jonge bomen worden gesteund door palen. Indien de stand van de speler of de voorgenomen
swing wordt gehinderd moet de belemmering worden ontweken volgens Regel 24-2b.
4. GROND IN BEWERKING (GUR)
Spelen vanuit GUR is verboden en de belemmering moet worden ontweken volgens Regel 25-1.
5. ONDERBREKING WEDSTRIJD WEGENS GEVAARLIJKE OMSTANDIGHEDEN
Wanneer het spel door de wedstrijdleiding onderbroken wordt vanwege een gevaarlijke omstandigheid (bv
onweer) mogen de spelers, die in een wedstrijd of groep tussen twee holes zijn, het spel niet hervatten totdat
de wedstrijdleiding de toestemming daarvoor gegeven heeft. Indien zij bezig zijn een hole te spelen moeten zij
onmiddellijk stoppen en het spel niet hervatten totdat de wedstrijdleiding de toestemming daarvoor gegeven
heeft. Indien een speler niet onmiddellijk stopt met het spel wordt hij/zij gediskwalificeerd. De seinen voor het
onderbreken/hervatten van het spel zijn als volgt:
· Onmiddellijk stoppen met het spel - een lange toon van de sirene
· Stoppen met het spel - drie tonen van de sirene na elkaar, herhaald
· Hervatting van het spel - twee korte tonen van de sirene, herhaald.
6. AFSTANDEN
Afstandsmarkers in de fairway geven de afstand aan tot de voorkant van de green: blauw = 50m, rood = 100m,
geel = 150m, wit = 200 m;
Afstandspaaltjes langsheen de fairways geven de afstand aan tot het midden van de green.
De rode bol (placement marker) aan de vlaggenstok, duidt de pin positie aan.
Laag : vooraan
Midden : midden
Hoog : achterop
7.GOLF ETIQUETTE
De voorrangsregel op de afslagplaatsen is tweede negen/eerste negen afwisselend (ritsen).

