Tijdelijke plaatselijke regels Kleiburg
Baangerelateerd
Verboden te betreden gebied
Het is niet toegestaan om de verboden speelzone op hole 11, 12 en 14 te betreden.
Straf bij betreden:
 Eerste overtreding: waarschuwing
 Tweede overtreding: algemene straf
 Derde overtreding: diskwalificatie
Bunkers geen onderdeel GUR (Regel 12.1)
De bunkers op hole 11, 12 en 14 die deels omgeven worden door de GUR maken geen
onderdeel uit van de GUR. Deze bunkers mogen dus niet zonder straf worden ontweken.
De GUR lijnen in de bunkers zijn aangegeven door witte lijnen (no playing area).
Droppingzones hole 12 en hole 14 (Regel E1.2)
Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van GUR rondom de green van hole 12 en
hole 14 mag een speler een bal in de (dichtstbijzijnde) droppingzone droppen.
Op hole 12 zijn er zijn twee droppingzones, te weten voor de rechter bunker en links van de
linker bunker. Op hole 14 is er één droppingzone, te weten links naast de green.
De droppingzones zijn aangegeven door witte lijnen gemarkeerd met DZ. Deze
droppingzones zijn dropzones zoals bedoeld in Regel 14.3.
Covid-19 gerelateerd
De score bij Strokeplay (Regel 3.3b)
In afwijking van Regel 3.3b mag de speler zijn eigen holescores op de scorekaart noteren in
plaats van de marker. De speler voert de score dezelfde dag in via de GOLF.nl-app of via
E-Golf4U.
De vlaggenstok (Regel 13.2)
Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers
vlaggenstokken aanraken.
De speler moet te allen tijde de vlaggenstok in de hole laten staan en dus putten met de vlag
in de hole.
Plaatsen in bunkers (Regel E-3)
Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal een bal
plaatsen in de bunker binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter
naar de hole. Het gebied waarin geplaatst wordt en waarvan dan gespeeld wordt, mag niet
verbeterd worden. Als de bal na een slag in de bunker blijft, dan mag de tijdelijke plaatselijke
regel opnieuw worden toegepast. Spelers worden verzocht hun sporen in de bunker met
hun voet zoveel mogelijk achteraf te egaliseren.
Overtreding van een (tijdelijke) plaatselijke regel wordt bestraft met de algemene straf.
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