10 April 2019

Tijdelijke Local Rules
Plaatsen:
Als de bal van een speler in het algemene gebied
gemaaid op fairway-hoogte of lager ligt, mag de speler
zonder strafslag eenmaal de oorspronkelijke b a l o f
een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst
mag worden en dan spelen. Het gebied waarin
geplaatst mag worden moet voldoen aan de
volgende eisen:
Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
Binnen 15 cm van het referentiepunt, maar met de
volgende beperkingen:
,dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het
referentiepunt
,dit gebied moet in het algemene gebied zijn
Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet
de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de
procedures te volgen voor het terugplaatsen van
een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.
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Beluchtingsgaten:
Als de bal van een speler in of tegen een
belichtingsgat ligt:
a. Bal in het algemene gebied. De speler mag deze
belemmering ontwijken volgens regel 16-1b. Als
de bal tot stilstand komt in een ander
belichtingsgat dan mag de speler deze opnieuw
volgens deze plaatselijke regel ontwijken.
b. Bal op de green. De speler mag de belemmering
ontwijken volgens Regel 16-1d. Echter er is geen
sprake van belemmering als het
beluchtingsgat alleen een belemmering vormt
voor de stand van de speler of, op de green,
voor de speellijn van de speler.

Straf voor spelen van een bal van een verkeerde plaats in
overtreding van een plaatselijke regel:
Algemene straf volgens Regel 14.7a
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Tijdelijke Local Rules (verkorte versie)
Plaatsen:
Als de bal van een speler in het algemene gebied
gemaaid op fairway-hoogte of lager ligt, mag de speler
een bal plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke
plaats, niet dichter bij de hole, zonder strafslag. ( hoe
dit moet worden gedaan zie uitgebreide vorm van deze
plaatselijke regel).

Beluchtingsgaten:
Als de bal van een speler in of tegen een beluchtingsgat zowel in het algemene gebied als op de green ligt,
dan mag de speler de belemmering ontwijken volgens
regel 16.

Straf voor spelen van een bal van een verkeerde plaats in
overtreding van een plaatselijke regel:
Algemene straf volgens Regel 14.7

