vrijdag 2 maart 2018

Tijdelijke Local Rules
Plaatsen:
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden
opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15
cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een
hindernis of op de green is.
Een speler mag zijn bal maar eenmaal plaatsen, en wanneer de bal is geplaatst, is hij in
het spel. Indien de bal niet stil blijft liggen op de plek waar hij is geplaatst, is Regel
20-3d van toepassing. Indien een geplaatste bal blijft stilliggen op de plek waar hij werd
geplaatst en daarna beweegt, volgt geen straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij
ligt, tenzij de bepalingen van een andere Regel van toepassing zijn.
Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden
door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Ingebedde bal:
Door de baan mag een bal die is ingebed zonder straf worden opgenomen,
schoongemaakt en gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij
de hole. Bij het droppen, moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de
baan is.
Noot: Een bal is “ingebed” wanneer hij in zijn eigen pitchmark ligt en een deel van de bal
zich onder het grondoppervlak bevindt. Deze bal hoeft geen aarde te raken om ingebed
te zijn (gras, losse natuurlijke voorwerpen, etc. kunnen tussen de bal en de aarde
liggen).
Uitzondering:
1.
Een speler mag een belemmering niet volgens deze Plaatselijke Regel ontwijken,
indien de bal ingebed is in zand in een gedeelte dat niet kort gemaaid is.
2.
Een speler mag een belemmering niet volgens deze Plaatselijke Regel ontwijken,
indien de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan
de terreinomstandigheid als bedoeld in deze Plaatselijke Regel.

zie local rules op scorekaart

vrijdag 2 maart 2018

Straf voor overtreding van de Plaatselijke Regel:
Matchplay Verlies van de hole
Strokeplay Twee slagen

zie local rules op scorekaart

