
 
 

Plaatselijke regels de International Golf Maastricht  ingaande 1-11-2022 
Onderstaande plaatselijke regels zijn van toepassing op alle wedstrijden en qualifying rondes gespeeld op 

de Maastrichtse Championship Course (CC) en de  Limburg Course (LC) vervangen eerdere publicaties.  

 

1 Buiten de baan (R18) 

a. De grens van buiten de baan wordt aangegeven door:  

• witte palen, palen met een witte kop of door wit gemarkeerde hekken 

• hagen die zijn aangeduid met een witte markering. Een bal is buiten de baan als hij in of 

voorbij de haag ligt. 

b. Een bal die tot stilstand komt in of voorbij een hek/haag langs een publieke weg is buiten de baan. 

Ook als de bal aan de overkant van de weg tot stilstand komt op een ander deel van de baan. 

c. Tijdens het spelen van hole 18 (CC) is de rechterkant, aangegeven door wit/zwarte palen, buiten de 

baan. Voor het spelen van hole 1 (CC) zijn deze palen een vast obstakel. 

 

2.  Abnormale baanomstandigheden (R16). 

a. Grond in bewerking wordt gedefinieerd door elk gebied dat omgeven is door blauwe palen of door 

een witte of blauwe lijn.  

b. Het gebied gemarkeerd met blauwe en groene palen voor de afslag van hole 18 (CC) is een 

verboden speelzone. Bij een belemmering van deze verboden speelzone is het verplicht dit gebied 

zonder straf te ontwijken. Als een extra mogelijkheid bij het spelen van hole 18 mag een speler een 

belemmering door dit gebied ontwijken door gebruik te maken van de met een zwarte paal 

gemarkeerde dropping-zone. 

c. De met grind gevulde drainage-kanalen op hole 14 zijn vaste obstakels. 

d. Palen en draden in heggen en struiken zijn integraal deel van de baan. 

e. Buizen en hulzen die een boomstam omgeven zijn integraal deel van de baan. 

  

3.  Straf gebieden, hindernissen (R17). 

Alle hindernissen zijn  gemarkeerd met rode palen. Daar waar de markering onvolledig is,  is de grens van  

de hindernis de breeklijn van het afgaande talud. 

 

Tijdelijke plaatselijke regels worden apart gepubliceerd op het uithangbord bij de kleedruimtes en de 

receptie. 

a. De palen/stokken en touwen die geplaatst zijn om te voorkomen dat trolleys en buggy’s op natte 

gedeeltes rijden zijn te behandelen als vast obstakel. Bij belemmering is ontwijken volgens regel 

16.1 toegestaan. Ontwijken volgens regel 15.2 (wegnemen) geeft de algemen straf onder regel 8.1 

verbeteren van de speellijn. 

b. Plaatsen: Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, 

mag de speler een bal eenmaal plaatsen op een plek naar keuze binnen 15 cm, niet dichter bij de 

hole. 

 

 


