Winterregels golfbaan ‘t Zelle 2019-2020
(geldig van 18 november 2019 t/m 22 maart 2020)

Golfschoeisel is verplicht.

Herstel Pitchmarks en plaggen.

Gedurende bovengenoemde periode zijn de winterregels van toepassing op het gehele Golfcomplex. De 18-holes
baan is dan niet ”qualifying”. Wanneer de Shortgolf/Par 3 baan geopend is, is deze tijdens de winter wel
“qualifying”!
Wij streven naar een goede balans tussen de kwaliteit van de baan en het golfplezier. Dat kan betekenen, dat er
(tijdelijk) aanvullende regels van kracht kunnen zijn (bijvoorbeeld gedeeltelijk sluiten van de baan). Vierballen zijn
de hele dag toegestaan, tenzij de Marshal anders beslist.
De volgende regels zijn gedurende bovengenoemde periode op het Golfcomplex van kracht:
•

Er wordt zoveel mogelijk op zomergreens gespeeld. Indien nodig zal er door onderhoud of weersomstandigheden
geheel/gedeeltelijk op wintergreens worden gespeeld.

•

Bij vorst, sneeuw, rijp, opdooi en langdurige natte perioden kan de baan geheel/gedeeltelijk gesloten zijn.

•

Wanneer de baan bevroren of zeer nat is, zijn trolleys en/of handicarts (buggy’s) en mono-buggy’s niet toegestaan
en zijn draagtassen verplicht.

•

Afslaan mag alleen vanaf de aangewezen afslagplaatsen, gemarkeerd door rode of witte teemarkers. Vanaf andere
plekken is afslaan in de gehele baan NIET toegestaan.

•

Opteeën op de aangewezen afslagplaatsen is verplicht.

•

Het spelen naar of op zomergreens is niet toegestaan, wanneer wintergreens in gebruik zijn.

•

Bij vlagposities op de wintergreens MAG er worden uitgeholed (de vlag NIET uit de hole halen). De bal MOET
opgenomen worden als deze binnen 1 stoklengte van de hole ligt, met bijtelling van 1 slag.

•

Door de baan mag de bal geplaatst worden (met uitzondering van de hindernissen) binnen 1 stoklengte van de
plek waar hij oorspronkelijk lag (niet dichter bij de hole).

•

Handicarts zijn alleen toegestaan voor spelers met een geldige handicart gebruikerskaart (of ontheffing verleend
door de handicart-consul). Voor het gebruik van mono-buggy’s is toestemming nodig (aan te vragen op het
secretariaat). Het gebruik van handicarts en mono-buggy’s kan tijdelijk niet toegestaan worden.

•

Met Handicarts moet zo veel mogelijk in rechte lijn gereden worden (NIET Zigzaggen).
De speler zal meer moeten lopen dan in de zomer.

•

Bij overtreding van de regels inzake het gebruik van handicarts wordt de toestemming om hier gebruik van te
mogen maken zo nodig ingetrokken. Dit verbod geldt in ieder geval voor de rest van de dag en kan opgelegd
worden door de greenkeepers, het bestuur en bevoegde commissies. Het bestuur kan bij herhaling besluiten tot
het opleggen van een verbod op het gebruik van een handicart gedurende de rest van de winterperiode.

VOOR OVERIGE ZAKEN GELDT HET BAANREGLEMENT.
De Baaninformatie wordt dagelijks rond 09.00 uur geactualiseerd (0575-467533, keuzetoets 4 en op de website van
de golfclub) en indien nodig op een later tijdstip aangepast.
DE BAAN WORDT ELKE DAG BIJ ZONSOPGANG GEKEURD.
EEN EVENTUEEL TWEEDE KEURING VINDT LATER OP DE MORGEN PLAATS.
BETREDEN VAN DE BAAN IS ALLEEN TOEGESTAAN ALS HIJ IS VRIJGEGEVEN.

