Tijdelijke Local Rules KG&CC – maart 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. Bal in het algemene gebied: de speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.
b. 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 en C12
Als een bal in grond in bewerking ligt linksvoor de green van B3, of achter 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 mag 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.
Temporary Local Rules KG&CC – March 2020
Seams of cut turf:
If a player’s ball lies in or touches a seam of cut turf or a seam interferes with the player’s area of
intended swing:
(a) Ball in General Area. The player may take relief under Rule 16.1b.
(b) Ball on Putting Green. The player may take relief under Rule 16.1d.
But interference does not exist if the seam only interferes with the player’s stance.
All seams within the area of cut turf are treated as the same seam in taking relief. This means that if a
player has interference from any seam after dropping the ball, the player must proceed as required under
Rule 14.3c(2) even when the ball is still within one club-length of the reference point.
Dropping Zones:
Hole B3 and C12

•
•

If a ball is in the ground under repair on the front left of the putting green of B3, or behind the putting
green of C12, including when it is known or virtually certain that a ball that has not been found came to
rest in the ground under repair, the player may:
Take free relief under Rule 16.1, or
As an extra option, take free relief by dropping the original ball or another ball in the nearest
dropping zone. The dropping zone is a relief area under Rule 14.3.

