PETUNJUK MENGENAI ATURAN BERMAIN GOLF DALAM KAITAN COVID 19
PGI tetap mengacu pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi dan
membatasi penyebaran virus Covid-19.
Beberapa petunjuk dalam bermain golf dalam kaitan Covid 19 dibawah ini, bukanlah rekomendasi untuk
bermain golf dalam situasi pandemik Covid-19. Setiap pegolf agar selalu memperhatikan anjuran
pemerintah terkini dalam melakukan kegiatan di luar rumah dan berinteraksi dengan orang lain.
MODIFIKASI ATAS PERATURAN GOLF:
Pencatatan Skor dalam Stroke Play
Kartu skor dapat ditulis oleh marker atau pemain dan hanya perlu ditandatangani oleh penulis skor.
Pemain atau marker yang tidak menulis skor tetap harus mengesahkan dengan cara yang dapat diterima
oleh komite.
Kartu skor tidak harus dikembalikan secara fisik ke Komite, dapat dikirim secara elektronik.
Tiang Bendera
Tiang bendera tetap berada di lubang selama permainan.
Bola Telah Masuk Lubang
Beberapa modifikasi yang diperkenankan sebagai berikut:
- Membuat lingkaran dengan jari-jari maksimum 50 cm dari lubang. Dengan menambahkan satu
pukulan, bola yang berhenti di dalam lingkaran dianggap telah masuk lubang.
- Membuat pembatas di lubang sehingga bola tidak sepenuhnya masuk ke dalam lubang. Bola yang
berhenti di lubang dianggap telah masuk lubang walaupun tidak sepenuhnya berada di bawah
permukaan putting green.
Bunker
Pemain tetap diharapkan untuk merawat kondisi bunker dengan merapikan kondisi bunker kembali ke
kondisi sebagaimana bunker tersebut kita harapkan. Namun pemain diharapkan menggunakan kakinya
atau perlengkapannya sendiri dalam melakukan hal tersebut.
Menyentuh Bola
Pemain dapat memutuskan apakah pemain atau kedi yang menyentuh atau menangani bolanya. Dan
pemain atau kedi itu seterusnya menangani bola tersebut hingga saat dimana pemain memutuskan
untuk mengganti bola.
ANJURAN LAIN BERKAITAN DENGAN BERMAIN GOLF:
Perlengkapan Pemain
Pemain sendiri yang menangani perlengkapannya (klab, payung, handuk, sarung tangan, dll).
Penanganan Trolley
Selama permainan trolley ditangani hanya oleh kedi pemain sendiri.
Penggunaan Kereta Golf

Pemain tidak berbagi kereta golf dan diputuskan pemain atau kedi yang mengendarai kereta golf
tersebut selama permainan.

-

Lain-lain
Segala kegiatan yang mengharuskan pemain dan pemain lain maupun kedi masing-masing bertukar
perlengkapan agar dihindari.
Disaat tidak dapat dihindari penanganan perlengkapan pemain oleh pengelola lapangan (staff, kedi, dll),
pihak tersebut agar menggunakan alat perlindungan diri yang memadai.
Selalu menjaga jarak dengan orang lain sesuai anjuran pemerintah.
Selalu membawa alat sanitasi dan perlengkapan perlindungan diri yang dianggap perlu.
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