
II. liga družstev mužů a žen 
Krajské soutěže družstev mužů 
Východ ČR - 3. kolo a Play Off 
Nová Amerika, 15. – 17. července 2016 
 
 

MÍSTNÍ PRAVIDLA 
Platí Místní pravidla uvedená v Hard Card ČGF 2016 s následujícími doplňky a upřesněními:  
 

1. Nepohyblivé závady: dle příslušné definice 

2. Mulčovací kůra okolo stromků je volný přírodní předmět (materiál určený k zetlení na místě). 

3. Vinice na jamkách č. 3,4,6 BG ohraničená kůly je půda v opravě, ze které je hra zakázána. Jestliže 
hráčův míč leží v této oblasti, nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji nebo v prostoru 
zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle Pravidla 25-1. 

4. Dropovací zóny: Na jamkách č. 1, 10,11,15,18, může hráč jako doplňkovou možnost pro míč, pro 
který je známo nebo prakticky jisté, že je v podélné vodní překážce, spustit míč ve vyznačené 
dropovací zóně. U jamky č. 15 (6.  Maple Hills) platí tato možnost pouze pro podélnou vodní 
překážku vlevo za grýnem jamky. 

5. Půda v opravě: Holiny v poli na nízko stříhaných plochách větší než šířka scorekarty. Překážení 
takovéto holiny,  v hráčově postoji není považováno za překážení ve smyslu Pravidla 25-1. Jestliže 
hráčův míč leží na takovéto holině, nebo se jí jakkoliv dotýká, může hráč využít úlevu podle 
Pravidla 25-1. Dále plochy označené modrými kolíky nebo bílými čárami. 

6.  Stav hřiště – povolené stavění (Dodatek I): V poli na nízko stříhaných plochách je povolené 
stavění. Míč se smí zvednout, očistit a umístit musí umístit do vzdálenosti šířky scorekarty od 
původního místa, avšak ne blíže k jamce ani v překážce nebo na jamkovišti. Hráč může míč umístit 
pouze jednou a míč je ve hře jakmile je umístěn Více viz Dodatek I, Část A, odst. 3b na str. 127 
Pravidel golfu. 

Trest za porušení místních pravidel: 

Hra na rány - dvě trestné rány    Hra na jamky - ztráta jamky 

 

 

v Nové Americe  dne 14. července  2016     Petr Rada - hlavní rozhodčí  


