
 

 

MÍSTNÍ PRAVIDLA 
Platí Místní pravidla uvedená v Hard Card ČGF 2017 s následujícími doplňky a zpřesněními: 

 
1. Hranice hřiště jsou vyznačeny bílými kolíky a bílými čárami. Černobílé kolíky za grýnem jamky 

č. 7 (Kamenná č. 7) z pohledu hraného hřiště nic nevyznačují a mají status pohyblivých závad. 
2. Vodní překážky a podélné vodní překážky jsou vyznačeny žlutými, resp. červenými kolíky a 

čárami. 
3. Biozóna na jamce č. 9 (Kamenná č. 9) je vyznačena červenými kolíky s černou hlavou a 

červenou čárou a má status podélné vodní překážky s povinnou úlevou. Podrobnosti viz 
Pravidla Golfu, Dodatek I, Část A, Odstavec 2c (strany 124-126). 

4. Nepohyblivými závadami jsou zejména, avšak nikoliv výlučně tyto objekty na hřišti: altány, 
toalety, sochy, všechny součásti zavlažovacího a drenážního systému, distanční disky na 
fervejích, lavičky, odpadkové koše, čističe míčů, informační cedule a všechny cesty s umělým 
povrchem (včetně bezprostředně navazujících špatně či čerstvě zatravněných oblastí).  

5. Mulčovací kůra je volný přírodní předmět.  
6. Půda v opravě je označena modrými kolíky a/nebo bílou čárou. Bíle označené plochy 

bezprostředně navazující na nepohyblivou závadu (např. cestu) jsou považovány za součást 
této nepohyblivé závady. 
Jakékoli poškození hřiště, způsobené divokou zvěří (prasaty), je považováno za půdu v opravě. 

7. Dropovací zóny: na jamce č. 9 (Kamenná č. 9) je vyznačena dropovací zóna, kterou hráč může 
využít jako doplňkovou možnost, pokud využívá úlevu s jednou trestnou ránou podle Pravidla 
26-1 od biozóny se statusem podélné vodní překážky.  Na jamce č. 17 (Dřevěná č. 8) je 
dropovací zóna vyznačena pro podélnou vodní překážku vlevo od dopadové zóny drajvů. Tuto 
dropovací zónu hráč může rovněž využít jako doplňkovou možnost při úlevě s jednou trestnou 
ránou podle Pravidla 26-1. Podrobnosti ohledně spouštění míče v dropovací zóně viz Pravidla 
golfu, Dodatek I, Část A, Odstavec 6 (strany 135-136). 

8. 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 délky rozložené scorekarty od původního místa, ne blíže jamce 
ani v překážce nebo na jamkovišti. 
Jestliže hráč neoznačí polohu míče předtím, než jej zvedne, nebo s ním pohne jiným 
způsobem, např. kutálením za pomocí hole, je potrestán jednou trestnou ranou. Podrobnosti 
viz Pravidla golfu, Dodatek I, Část A, Odstavec 3. 

 

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:  
dvě trestné rány 

 

PÉČE O HŘIŠTĚ 
Opravujte stopy po dopadu míče, vracejte vyseknuté drny, uhrabávejte bankry a udržujte hřiště 
v dobrém stavu. Hrábě by měly být odloženy mimo bankr tak, aby co nejméně ovlivňovaly hru. 
 
 
V Brně dne 20.září 2018 Petr Vávrů - hlavní rozhodčí turnaje 


