
EXTRALIGA DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN 2016   
1. a 2. kolo základní části 

11. až 12. června 2016 – Mnich 

 
 

MÍSTNÍ PRAVIDLA 

 
1. Hranice hřiště a nedílné součásti hřiště  
a. Hranice hřiště je definována bílými kolíky a (nebo) bílými čarami 

b. Kamenná mohyla uprostřed ferveje na jamce č. 5 je nedílnou součástí hřiště (není od ní beztrestná úleva) 

c. Kamenná mohyla uvnitř bankru na jamce č. 11 je nedílnou součástí hřiště (není od ní beztrestná úleva) 

d. Všechny samostatně zapuštěné kameny, popřípadě soustava zapuštěných kamenů, na kterých není 

vzdálenostní značka nebo informace o jamce a které stojí mimo nízko střižené plochy, jsou nedílnou součástí 

hřiště (není od nich beztrestná úleva) 

 
2. Nepohyblivé závady (Pravidlo 24-2): 
a. Všechny cesty s umělým nebo nezatravněným povrchem včetně holin k nim přiléhajících 

b. Kamenné zídky a terásky 

c. Kameny vyčnívající ze země na nízko sečených plochách 

d. Kameny sloužící jako distanční značky (tzn. kameny s barevnou značkou) a kameny nesoucí informace o 

jamkách.  

e. Dekorativní řady kamenů zapuštěné do země v blízkosti odpališť. 

 
3. Půda v opravě (Pravidlo 25-1): 
a. Půda ohraničená bílými uzavřenými čarami 

b. Vyjeté stopy od strojů kdekoli v poli 

c. Mraveniště vyvýšená nad úroveň země 

 

4. Zabořený míč – úleva od zabořeného míče v poli 
Jestliže je míč zabořený kdekoli v poli, může se beztrestně zvednout, očistit a spustit co nejblíže místu, avšak ne 

blíže jamce. Spuštěný míč se musí nejprve dotknout části hřiště, které je v poli.  

 

5. Povolené stavění 
Jestliže  míč leží na nízko sekané ploše v poli, může se beztrestně zvednout a očistit. Předtím, než hráč míč 

zvedne, musí označit jeho polohu. Zvednutý míč se musí umístit do vzdálenosti jedné hole od původního místa 

avšak ne blíže jamce ani v překážce nebo na jamkovišti. Hráč může míč umístit pouze jednou. Pokud hráč 

neoznačí míč před zvednutím, nebo jej umístí či posune například holí, je potrestán jednou trestnou ranou.  

    

 
 

Trest za porušení Místních pravidel 
2 trestné rány 

 

 

 

V N.Bystřici dne 5. června 2016   Josef Slezák 

    ředitel a hlavní rozhodčí 


