Plaatselijke regels Westerpark 2019

Local rules Westerpark 2019

Buiten de baan en grenzen van de baan.
De grens van de baan wordt aangegeven door witte palen,
gemarkeerde hekkenpalen en/ of hekken. Buiten de baan is
tevens het gebied achter de paden rondom het clubhuis.

Out of bounds
The boundary of the course is defined by white stakes, marked
fenceposts and fences.
The area beyond the paths surrounding the clubhouse is out of
bounds.

Interne out-of- bounds.
Tijdens het spelen van hole 17 is de overkant van het water
langs hole 7 buiten de baan.
Dat wordt aangegeven met witte palen.
Deze palen worden tijdens het spelen van hole 17 beschouwd
als out-of-bounds markeringen. Voor alle andere holes zijn zij
vaste obstakels.
Hindernissen.
De rode hindernissen rechts van hole 2, 3 en 17, links van
hole 15 en 16 en achter de green van hole 12 zijn maar aan
één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot in het oneindige.
Als de bal van de speler het laatst de grens van de rode
hindernis langs de rechterkant van hole 16 heeft gekruist, mag
de speler als een extra mogelijkheid met bijtelling van een
strafslag, een bal droppen aan de overkant van de hindernis.
Dropping zone
Als een bal in de hindernis ligt achter de green rechts van de
brug bij hole 3 of achter de green van hole 12 of links van de
green van hole dan mag de speler
met bijtelling van 1 strafslag;
• de hindernis ontwijken met slag en afstand volgens
regel 17.1d of
• de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in
de dropzone. Deze dropping zone(s) bevinden zich
respectievelijk middenachter de green van hole 3,
rechts van de green van hole 12 en rechts van de
green van hole 15 en zijn door borden gemarkeerd.
Zij vormen een dropzone zoals bedoeld in regel 14.3.
• De speler mag de hindernis niet ontwijken volgens
regels 17.1d-2 of 17.1d-3.
Verboden speelzone.
Grond in bewerking, aangegeven met een blauwe paal met
groene kop, of witte of blauwe lijnen en een paal met een
groene kop, is een verboden speelzone die moet worden
beschouwd als een abnormale baanomstandigheid.
De belemmering door de verboden speelzone moet zonder
straf worden ontweken volgens regel 16.1f.
Algemene straf.
Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in
overtreding met een plaatselijke regel:
Algemene straf volgens regel 14.7a.

Internal out of bounds
During the play of hole 17 the general area of hole 7 at the
other side of the water defined by white stakes is out of
bounds.
These stakes are treated as boundary objects during the play
of hole 17. For all other holes they are immovable
obstructions.
Penalty areas
The red penalty areas on the right side of hole 2,3 and 17, on
the left of hole 15 and hole 16, and behind the green of hole
12 defined only on one side extends to infinity.
When a ball last crossed the edge of the red penalty area on
hole 16 on the right side of the ditch as an extra relief option
adding one penalty stroke, the player may drop a ball on the
opposite edge of the penalty area.
Reference point: The estimated point on the opposite edge of
the penalty area that is in the same distance from the hole as
the estimated point where the original ball last crossed the
edge of the red penalty area.
Size of relief area measured from the reference point: Two
club-lengths but must not be nearer the hole than the
reference point.
Dropping zone
If a ball is in the penalty area behind hole 3 on the right side of
the bridge, behind the green of hole 12 or left of the green of
hole 15, including when it is known or virtually certain that a
ball that has not been found came to rest in the penalty area,
the player has these relief options, each for one penalty
stroke:
• take stroke and distance relief under Rule 17.1d-1,
or
• drop the original ball or another ball in the dropping
zone relative to hole 3, 12 or hole 15. The dropping
zone extends two club lengths from the dropping
zone marker. The dropping zone is a relief area
under Rule 14.3.
• The player may not take relief under Rules 17.1d-2
or 17.1d-3
No play zones
Ground under repair defined by blue stakes with green tops
and/or white or blue lines and one blue stake with a green top
is a no play zone that is to be treated as an abnormal course
condition. Free relief must be taken from interference by the
no play zone under Rule 16.1f.
Penalties.
Penalty for playing a ball from a wrong place in breach of a
local rule: general penalty under rule 14,7a.

