Tijdelijke plaatselijke regels tijdens de Corona-omstandigheden


De marker (Regel 3.3b) is niet verantwoordelijk voor noteren van en het fysiek aftekenen
van de scorekaart van de speler. Er worden geen kaarten uitgewisseld tussen spelers om
de scores van elkaar te marken.
De speler moet zijn eigen score zelf op zijn eigen kaart noteren. Behalve voor door een
commissie georganiseerde wedstrijd, kan de score ook in de golf.nl app worden
bijgehouden. Een mondelinge bevestiging voor akkoord van de marker bij het gebruik
van een scorekaart is voldoende.



De vlaggenstokken (Regel 13.2) moeten te allen tijden in de hole blijven staan en mogen
bovendien niet worden aangeraakt, ook niet bij het pakken van de bal uit de hole.



De vlaggenstokken hebben een afwijking van de R&A-voorschriften voor golfuitrusting
omdat hieraan een ballenlift is gemonteerd. Deze afwijking is toegestaan.
De ballenlift mag niet moedwillig van de vlaggenstok worden verwijderd of onklaar
worden gemaakt.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel is de algemene straf.

Gedragsregels:


Bal uit de hole halen: gebruik hiervoor altijd de onderaan de vlaggenstok gemonteerde
‘ballenlift’. Raak de ballenlift niet met uw handen aan: bedien hem voorzichtig met uw
club.



Scores voor Q-kaart invoeren: door de speler zelf in de Golf.nl app of scorekaart.
Bij gebruik van een fysieke scorekaart: Indien het een qualifying kaart betreft buiten
wedstrijdverband, dan voert de speler deze later (liefst dezelfde dag nog) in in de Golf.nl
app of thuis in Proware. De kiosken in de gang van het clubhuis zijn niet in gebruik.



Hindernispalen verwijderen en weer terugplaatsen: in het geval u een hindernispaal als
los obstakel voor uw slag even wil wegnemen en na uw slag weer terugplaatst, dan moet
u dit met uw handschoen doen.

Toelichting:


Bunker: omdat harken niet aanwezig zijn in de bunker kan de bal in een lastige
oneffenheid komen te liggen. Toch moet ook in dat geval de bal worden gespeeld zoals
die ligt (regel 9.1).
Kunt of wilt u dit niet dan kan de bal onspeelbaar worden verklaard en met 1 strafslag
worden gedropt in de bunker of met 2 strafslagen buiten de bunker (Regel 19).

