Donckstraat 30

T : +32 13 61 89 51

3583 Paal
Millennium Golf

E:

info@millenniumgolf.be

MILLENNIUM GOLFCLUB – 2012
Lokale regels - Hard Card van de K.B.G.F.
De Hard Card van de K.B.G.F. (lokale regels) is van toepassing bij al onze
clubwedstrijden.

MILLENNIUM GOLFCLUB – 2015
Specifieke lokale regels voor Millennium wedstrijden

1. OB (R 27.1) – buiten de baan
-

parking
clubhuis
practice

2. Waterhindernissen (R 26)
Specifieke afbakening door :
- rode lijnen (lateraal), op de beschoeiing of elders (soms rode palen)
- gele lijnen ( frontaal), op de beschoeiing of elders (soms gele palen)
PS. Alle bruggen zijn vast obstakel in de hindernis. De speler mag ofwel regel
26.1 toepassen (1 strafpunt) ofwel de bal spelen vanaf de brug met toelating tot
“grounden” van de club (zonder strafpunt)
3. GUR :
a. wintergreens
b. NURSERY (graswinning) op hole 15
gemerkt met of zonder blauwe paal : verboden te spelen, men MOET
(gratis) ontwijken.

sponsorborden
alle wegen
alle stakes (palen), andere dan OB palen
schuilhuisjes of vaste constructies (WC ..)
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4. A. Vaste obstakels (R 24.2)
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PS 1 : De beschoeiing van de waterhindernissen zijn integrale delen van de baan
(geen gratis ontwijking volgens R 25.1)
PS 2 : Het net achter hole 4 mag ontweken of verschoven worden (is vat of los
obstakel R 25)
Nota : als één van de condities voor “slecht weer” van toepassing zijn, worden die ad
valvas aangekondigd.
Straf voor overtreding van LR : MP = verlies van hole
SP = 2 strafslagen

HARD-CARD van de K.B.G.F. – 2015
Vrij vertaald voor Millennium Golfclub

De volgende Lokale Regels (LR- zijn van toepassing op alle Federale en
Internationale competities van de K.B.G.F. in 2012.
Noteer a.u.b. dat de lokale regels op de “club score-cards” worden genegeerd.
1. OUT OF BOUNDS (buiten de baan) – Regel 27-1
a. Achter elke muur, publieke weg, haag, lijn of witte staken die de
grenzen van het terrein afbakenen.
b. Bal tegen of op de lijnen die de OB afbakenen.
2. Waterhindernissen (WH – Regel 26)
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Nota : DZ = dropping zones voor waterhindernissen : de speler mag zijn bal
spelen volgens R.26 (1 strafpunt) of mag een bal droppen in de DZ, het dichtst
gelegen bij het punt waar de bal het laatst de waternisbegrenzing kruiste (met 1
strafpunt)
Als een bal, in de DZ gedropt, tot rust komt binnen 2 clublengtes van de stip
waar hij het eerst een deel van de baan heeft geraakt, moet hij NIET herdropt
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WH worden afgebakend door gele palen of gele lijnen (ook tegels). Laterale
waterhindernissen zijn afgebakend door rode lijnen of palen.
Waar én staken én lijnen worden gebruikt, dienen de :
- staken, enkel om het water aan te duiden
- lijnen, om de begrenzing van het water af te bakenen
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worden als hij dichter bij de hole of buiten de begrenzing van de DZ tot rust
komt.
3. Abnormale terreinomstandigheden (G.U.R. – tijdelijk water ..) – Regel 25.1
Als er belemmering is door tijdelijk water op de baan door een stuk grond in
bewerking of door een gat, hoop of spoor, gemaakt door een gravend dier,
reptiel of vogel, enkel voor de STAND van de speler, wordt dit niet beschouwd als
een belemmering volgens R.25.1
4. Grond in bewerking – Regel 25.1
a. elke area, door witte lijnen afgebakend
b. elke area door blauwe lijnen afgebakend : verboden te spelen
c. de naden (zomen) van nieuw ingelegd gras, worden eveneens beschouwd als
G.U.R.
d. drainage, aanleg, met gravel gevuld, zelfs als deze niet als dusdanig zijn
aangeduid.
5. Vaste obstakels – Regel 24.1
a. (Federale) sponsorborden
b. wanneer, tegen een vast obstakel aan, een area met witte lijnen wordt
afgebakend, moet deze area beschouwd worden als een deel van het obstakel
en NIET als G.U.R.
c. Tuinaanleggen (bloemperken) afgeboord door een vast obstakel, zijn een deel
van dat obstakel.
6. Boombeschermers (staked trees)
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Uitzondering : De speler krijgt géén relief volgens deze lokale regel als het :
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Door staken gestutte bomen, alsook aanplantingen, beschermd door een plastiek
omhulsel, een plastieken buis of een metalen net : indien zulke boom of
aanplanting de speler hindert in zijn STAND of SWING, moet de bal opgenomen
(gelift) en zonder strafslag, gedropt volgens de procedure van R. 24.2b (vast
obstakel)
Ligt de bal in een waterhindernis, dan moet hij opgenomen en gedropt volgens
R.24-b(i), maar het “nearest Point” (dichtstbijzijnde punt waar de hindernis
ophoudt te bestaan) moet in de waterhindernis worden bepaald en de bal moet in
de waterhindernis worden gedropt. Natuurlijk mag de speler steeds droppen
volgens de waterregel (R.26 – mét strafpunt)
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a) onmogelijk blijkt een bal te spelen door een andere oorzaak dan de boom of
de aanplanting,
b) de boom of aanplanting alléén hindert door het nemen van een abnormale
stand, swing of speelrichting.
7. Stenen in bunkers – Regel 24.1
Stenen in bunkers mogen beschouwd worden als een beweegbaar (los) obstakel
(regel 24.1 mag toegepast worden)
8. Vaste stroomdraden en kabels in de lucht (“verheven”)
Wanneer een bal zulke overhangende draden of kabels raakt, moet de slag
worden vergeten en herspeeld, zonder strafslag – regel 20.5
Wordt de oorspronkelijke bal niet direct gevonden, dan mag een nieuwe bal in
spel worden gebracht.
9. Ingebedde bal – Regel 25.2
Een bal, ingebed in grond in zijn eigen pitchmark, mag DOOR DE BAAN, zonder
strafslag worden opgenomen (gelift), gekuist en moet gedropt worden, zo dicht
mogelijk bij de plek waar hij lag maar niet dichter bij de hole.
De bal moet, bij het droppen, eerst een deel van de baan (niet een bunker),
hazard of green, raken.
Uitzonderingen :
- een bal, ingebed in zijn pitchmark in zand en niet in een kortgemaaid deel van
de baan, wordt niet gelift – gekuist – gedropt.
- De speler krijgt eveneens geen relief voor een ingebedde bal, wanneer blijkt
dat hij geen slag kan doen omwille van een andere belemmering.
Straffen voor overtreding van lokale regels van 1 tot 9 :
MP : verlies van de hole
SP : 2 strafslagen
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Een speler mag informatie inwinnen door en toestel te gebruiken dat ENKEL
afstanden aangeeft.
Gebruikt de speler tijdens zijn speelronde een afstandsmeter die nog andere
informatie kan geven, interessant voor het spelen van een bal (o.a. graden,
windsnelheid, hoogte ..) dan is hij in overtreding met regel 14.3 en volgt er
diskwalificatie, zelfs als het toestel voor die functie niet is ingesteld.
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10. Meettoestellen voor afstandsmetingen – Regel 14.3
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Nota : het is de speler aangeraden, voor zijn ronde, het wedstrijdcomité in te
lichten over merk en type van het gebruikte toestel. Het behoort tot de
verantwoordelijkheid van de speler ervoor te zorgen dat het toestel beantwoord
aan de vereiste normen.

