NGF Wedstrijden 2022 Hardcard verkorte versie
Plaatselijke regels en wedstrijdvoorwaarden (sectie C2)
Op alle door de NGF georganiseerde wedstrijden zijn van toepassing:
- De R&A Rules of Golf.
- De NGF-wedstrijdvoorwaarden secties A t/m H. (Beschikbaar op www.golf.nl/ngf-wedstrijden/reglementen).
- Additionele plaatselijke regels die specifiek zijn voor de golfbaan waarop de wedstrijd wordt gespeeld.
De volledige beschrijving van de hiergenoemde plaatselijke regels en straffen zijn terug te vinden in sectie C2 hardcard. De tekst op de volledige versie is bepalend.

C2-1 Overtreden van gedragsregels (R1.2 en sectie C1)
Categorie A: Ernstige overtredingen van gedragsregels.
Straf: Diskwalificatie.
Categorie B: Overige overtredingen van gedragsregels.
Straf: Eerste keer waarschuwing, tweede keer algemene straf en bij derde keer diskwalificatie.

C2-2 Clubs, Bal
C2-2.1 Driver (R4.1a/G-1)
De gebruikte driver moet staan op de actuele lijst van goedgekeurde drivers.

C2-2.2 Beschadigde club (R4.1b/G-9)
Clubs beschadigd anders dan door misbruik mogen vervangen worden.

C2-3 Bal (R4.2a/G-3)
De gebruikte bal moet staan op de actuele lijst van goedgekeurde golfballen.
Straf C2-2.1, C2-3: Diskwalificatie. Straf C2-2.2: Zie Regel 4.1b.

C2-4 Vervoer (R4.3/G-6)
Spelers en caddies mogen geen gebruik maken van gemotoriseerd vervoer.
Straf: Algemene straf voor iedere hole waarop de overtreding plaatsvindt.

C2-5 Onnodig ophouden van het spel en vlot speeltempo (R5.6)
C2-5.1 Onnodig ophouden van het spel (R5.6a)
De speler mag het spel niet onnodig ophouden. Bij twijfel of een bal direct gevonden kan worden; speel een provisionele bal.

C2-5.2 Een vlot speeltempo handhaven (R5.6b/K-2)
Een groep dient aansluiting te houden bij de groep voor zich. Maximale tijd voor een slag 40s en 10s extra voor de speler die als eerste speelt op de afslag en naar of op de
green.
Straf tijdsoverschrijding: Eerste keer waarschuwing, tweede keer één strafslag, derde keer algemene straf en bij vierde keer diskwalificatie.

C2-6 Oefenen (R5.2b/I-1.1)
Strokeplay: Een speler mag voor of tussen rondes niet oefenen op de baan.
Straf: Eerste keer algemene straf, tweede keer diskwalificatie.

C2-7 Onderbreking van het spel (R5.7b/J-1)
Aanhoudende toon: Gevaar! Onmiddellijk stoppen.
Drie opeenvolgende tonen: Je mag de hole uitspelen en moet dan stoppen.
Twee korte tonen: Het spel hervatten.
Straf: Diskwalificatie.

C2-8 Caddie bij junior toernooien (R10.3/H-1.2)
Een speler mag in principe geen caddie hebben bij een junior wedstrijd.
Straf: Algemene straf voor iedere hole waarop de overtreding plaatsvindt.

C2-9 Abnormale baanomstandigheden (R16) en hindernissen (R17)
C2-9.1 Grond in bewerking
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Grote mierenhopen (F-11) zijn te verwijderen als losse natuurlijke voorwerpen, of zijn te ontwijken als grond in bewerking.
Grond in bewerking is gemarkeerd door blauwe palen en/of door blauwe of witte lijnen.
Voor naden van graszoden (F-7) is ontwijken toegestaan als de bal op of tegen een naad ligt of als de naad een belemmering vormt voor de swing.
Geverfde markeringen (F-21.1) op de green en op fairwayhoogte gemaaid gras is grond in bewerking, maar er is geen sprake van een belemmering voor stand.
Gaten gegraven door dieren (F-6) mogen ontweken worden, maar er is geen sprake van een belemmering voor stand.
Schade door vogels, dassen of zwijnen (F-10) mag ontweken worden, maar er is geen sprake van een belemmering voor stand.

C2-9.2 Vaste obstakels
a) Vaste obstakels op of dicht bij de green (F-5) (in het kort gemaaide gedeelte van het algemene gebied) mogen worden ontweken, ook voor speellijn.
b) Integrale delen van de baan: Kunstmatige muren/damwanden, dampalen die de grens vormen van een hindernis. Draden, kabels, kunstmatige omhulsels die om een
boom heen zitten.

C2-9.3 Ingebedde bal in bunkerwand (R16.3/F-2.2)
Ontwijken zonder strafslag is niet toegestaan.

C2-9.4 Droppingzone (DZ)
Een droppingzone is een extra mogelijkheid om:
a) Een abnormale baanomstandigheid (E-1.2) zonder straf te ontwijken.
b) Een hindernis (E-1.1) met bijtelling van één strafslag te ontwijken.

C2-10 Slag op green telt niet (R11.1b/D-7)
De uitzondering 2 op R11.1b is van toepassing, behalve wanneer door een bal gespeeld op de green per ongeluk in aanraking komt met de speler, de club waarmee de slag is
gedaan of een dier dat als los natuurlijk voorwerp is gedefinieerd. De slag telt dan en de bal moet gespeeld worden zoals hij ligt.

C2-11 Bal gespeeld buiten dropzone bij optie recht naar achteren (R14.3/E-12)
Je krijgt geen extra straf als je gebruik maakt van de optie om recht naar achteren te ontwijken en daarbij een bal speelt die tot stilstand kwam buiten de dropzone maar niet
meer dan één clublengte is verrold na de drop. Deze vrijstelling van straf geldt ook als de bal is gespeeld van een punt dichter bij de hole dan het referentiepunt, maar niet
dichter bij de hole dan de plek van de oorspronkelijke bal of het punt waar deze het laatst de grens van de hindernis heeft gekruist.
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