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Plaatselijke regels
► Ground Under Repair (GUR), gemarkeerd met blauwe palen is een
verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het
verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.
► Bal verloren of buiten de baan. Als de bal van een speler niet is gevonden
of als het bekend is of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de
speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in
plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke
regel is niet van toepassing als een provisionele bal wordt gespeeld.
Zie website van De Goese Golf voor de volledige details van deze plaatselijke regel.
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► Droppingzone hindernis hole 18. Als een extra mogelijkheid voor het
ontwijken van de hindernis achter of links van de 18e green mag een speler met
bijtelling van één strafslag een bal in de gemarkeerde droppingzone droppen
[kort gemaaide gras met bordje drop area]. Deze droppingzone is een dropzone
zoals bedoeld in Regel 14.3.
► Ontwijken van boomwortels op hole 14.
		Als de bal van een speler in een deel van het algemene gebied ligt dat
gemaaid is op de fairwayhoogte of lager en er is een belemmering door
blootliggende boomwortels in dit gebied, dan zijn de boomwortels grond
in bewerking.
De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens
Regel 16.1b.
Echter er is geen sprake van belemmering door boomwortels als deze
alleen een belemmering vormen voor de stand van speler.
Goese Golf regels en info
► Geen trolleys of buggy’s over de witte lijn rond de foregreen.
► Baanpersoneel heeft voorrang: zwaailicht aan = niet slaan.
► Repareer pitchmarks – leg plaggen terug – hark bunkers aan.
► Volg de adviezen van de marshal op.
► Afstand op fairway sproeikoppen is tot voorkant green.
► Groene 150-meterpaal is tot midden green.

