Tijdelijke plaatselijke regels i.v.m. Covid-19
In verband de COVID-19-uitbraak gelden tijdelijk aangepaste regels en gedragsregels. Het
doel hiervan is om qualifying ronden te kunnen spelen in een periode waarin er gevaar is dat
mensen elkaar besmetten.
Deze regels gelden naast de normale (tijdelijke) plaatselijke regels.
De score bij Strokeplay (Regel 3.3b)
In verband met zorgen over het uitwisselen van scorekaarten:
 Mogen spelers hun eigen holescores op de eigen scorekaart noteren (het is in dat
geval dus niet noodzakelijk dat de marker dit doet).
 De speler voert de score dezelfde dag in via de Golf.nl-app.
 De marker kan de score van de speler alleen accorderen met behulp van de Golf.nlapp.
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.
Hole-afmetingen en uitholen
Er worden geen wijzigingen in de definitie van ‘hole’ aangebracht.
De cups zijn ondieper gemaakt, zodat de speler de bal zonder contact met de rand of
vlaggenstok kan uitnemen. De bal moet wel volledig onder het oppervlak van de green tot
stilstand komen.
Bunkers (Regel 12)
Door het ontbreken van harken, ontstaat de mogelijkheid dat de bal van de speler in een
voetstap van een vorige speler komt te liggen.
Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal een bal
plaatsen in de bunker. De speler moet de bal plaatsen 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.
De speler wordt wel geacht de bunkers zo netjes mogelijk achter te laten door zijn of haar
sporen zo goed mogelijk uit te wissen met behulp van zijn of haar voeten, een club of een
ander uitrustingsstuk.
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