
Místní pravidla KHGCS platná pro MK ve hře na rány 17.-18.9.2016 
Místní pravidla vydaná pro tento turnaj plně nahrazují informace na skóre kartách ! 

 
I. Mimo hřiště (Pravidlo 27) 

Za jakoukoliv zdí, plotem, bílými kolíky nebo čarou definující hranice hřiště. 

 Jamka číslo 8 po pravé straně před cestou  - bílé kolíky – ukončeny modrým značením půdy v opravě 

kolem stavby hotelu 

 Jamka číslo 9 po celé pravé straně až pod jamkoviště - bílé kolíky (jedná se o jednostrannou hranici pro 

jamku č. 9, která neplatí pro jamku číslo 1). 

 Hranici hřiště dále tvoří podpěrné kůly plotu vystavěného po obvodu hřiště. 

 
II. Vodní překážky včetně podélných vodních překážek (Pravidlo 26) 

Vodní překážky jsou označeny žlutými kolíky a čarami, podélné vodní překážky červenými kolíky a čarami. 

 Pokud je vodní překážka ohraničena hranicí hřiště, pak na této straně určuje hranice hřiště i hranici 

vodní překážky. 

 Rybník u jamkoviště číslo 8 - jedná se o chráněnou biozónu, ze které je zakázáno míč odehrát (postup 

dle Pravidla 26-1.a, b, c) 

 
III. Permanentní visuté vedení 

Jestliže míč zasáhne drát nebo kabel výškového elektrického vedení, rána se musí zrušit a beztrestně opakovat 

(viz. Pravidlo 20- 5). Pokud původní míč není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem. Ostatní 

části vedení se považují za nepohyblivé závady. 

Výjimka: Pokud míč zasáhne takovou část vedení, která vede ze země, nesmí se rána opakovat. 

 
IV. Půda v abnormálním stavu - závady po zvěři (Pravidlo 25-1, Definice str. 31) 

 Půda v opravě – může být značena modrými kolíky, bílou čarou souvisle ohraničující poškozené místo, 
bílou čarou, která spojuje modré kolíky  
Míč je v půdě v opravě, jestliže v ní leží nebo se jí jakkoliv dotýká. Jestliže jsou k vyznačení půdy 
v opravě použity jak kolíky, tak i bílé čáry, pak kolíky půdu v opravě označují a čáry vymezují její 
hranice. 
  

Rozšíření - "Půda v abnormálním stavu" zahrnuje náhodnou vodu, půdu v opravě a díru, hromádku či cestičku 

na hřišti vytvořenou norujícím zvířetem, plazem či ptákem a veškerou další zvěří na hřišti se volně pohybující.  

 

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA (není-li uvedeno jinak) – DVĚ TRESTNÉ RÁNY 
 

Na Janově dne 17.9.2016 

Lukáš Čermák, hlavní rozhodčí 


