Isla Canela Tours Tävlingar
Isla Canela Golf Lokala Regler
Out-of-bounds - (Regel 27):
Markeras med:
Vita pinnar och eller vita målade linjer.
Staket av metall.
När OB är markerad med vita pinnar eller staket, är gränsen den närmaste punkten på insidan på
marknivå.

Hindrande föremål - (regel 24):
Flyttbart föremål – (regel 24/1):
Stenar och snäckor i bunkrar är flyttbart föremål.
Ej flyttbart föremål – (regel 24/2):
Alla betong, asfalterade eller sand vägar.
Röda och blåa metall pinnar som anger avstånd till green kant.
Om en boll ligger på bar jord under ett träd på fairway kan spelaren få lättnad enligt regel 24/2 .
Special Föremål
Grönvita pinnar framför greenerna är flyttbara tillverkade föremål enligt regel 24/1.
Om en boll träffar någon av pinnarna annuleras slaget och en ny boll droppas och spelas från samma plats
utan plikt.
Om en boll träffar obelisken eller monolits annuleras slaget och slås om utan plikt.
Onormal mark förhållande – (regel 25):
Alla områden som är markerade med blå pinnar eller vita linje är M.U.A.
Dräneringsdiken täckta med stenar ska ses som M.U.A.
Note:
Vinterregler gäller från den 15 oktober till den 15 april.
En boll som ligger på det kort klippte delen av banan får lyftas, torkas av och återplaceras inom 15 cm (2/3 delar av Isla
Canela scorekort) dock ej närmare hål.
Hål 18 : Om bollen ligger i dränerings diken till höger, vänster eller bakom 18:e green, skall spelaren droppa bollen i
droppzonen som är i ruffen cirka 25 m kort om greenen på höger och vänster sida.
Vägarna till höger om hål 7,10,11 är en del av sidovatten hinder.
Hål 10: Om spelare ej kommer över vattenhindret på hål 10 får spelare droppa i droppzonen belägen till vänster om röd
tee på andra sidan av vattenhindret.
PLIKT FÖR BROTT MOT REGELN DESSA LOKALA REGLER.
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag

