Tijdelijke Local Rules KG&CC – December 2020
Naden van graszoden:
Als de bal van een speler op of tegen een naad van graszoden ligt of als de naad een
belemmering vormt voor de ruimte van de voorgenomen swing van de speler:
(a)
(b)

Bal in het algemene gebied: de speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.
Bal op de green: de speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1d.

Echter er is geen sprake van een belemmering als de naad alleen een belemmering vormt voor de
stand van de speler.
Alle naden in het gebied waar graszoden zijn gelegd worden beschouwd als dezelfde naad. Dit
betekent dat als een speler last heeft van een belemmering door een naad na het droppen van de
bal, de speler moet handelen volgens Regel 14.3c (2) zelfs als de bal binnen een clublengte van
het referentiepunt tot stilstand is gekomen.
Droppingzones:
Hole B3:
Als een bal in grond in bewerking ligt links van de fairway van B3, of als het bekend of praktisch
zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in deze grond in bewerking, dan
moet de speler:
De grond in bewerking zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1, en de oorspronkelijke bal of een
andere bal in de dichtstbijzijnde droppingzone droppen. Deze droppingzone is een dropzone zoals
bedoeld in Regel 14.3.
Het gebruik van een droppingzone is verplicht.
Hole B6 en C12:
Als een bal in grond in bewerking ligt rechts van de fairway van B6, of rechtsachter de green van
C12 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is
gekomen in deze grond in bewerking, dan moet de speler:
•
•

Zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1, of
Als een extra mogelijkheid, mag de speler, zonder straf, de oorspronkelijke bal of een andere
bal in de dichtstbijzijnde droppingzone droppen. Deze droppingzone is een dropzone zoals
bedoeld in Regel 14.3.

