CZECH INTERNATIONAL MATCH PLAY CHAMPIONSHIP 2019
Austerlitz, 29. 5. – 2. 6. 2019

MÍSTNÍ PRAVIDLA / LOCAL RULES
Platí místní pravidla uvedená v Hard Card ČGF s těmito doplněními:
• Vnitřní hranice hřiště na jamce č. 7 vlevo je vyznačena bílými kolíky a platí jen pro hru na této
jamce. Při hře na jiných jamkách mají bílé kolíky status nepohyblivých závad.
• Oblasti se zákazem hry, vyznačené červenými kolíky se zelenou hlavou, mají status červené trestné
oblasti a jsou na jamkách č. 9 a 10, resp. 15 a 16. Pokud hráčův míč je v takovéto oblasti se zákazem
hry, hráč musí využít úlevu s trestem podle Pravidla 17.1e.
• Oblasti se zákazem hry vyznačené plotem a modrými kolíky mají status abnormálního stavu hřiště a
jsou na jamkách č. 6 a 7, resp. 11. Pokud hráčův míč je v takovéto oblasti se zákazem hry, hráč musí
využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1f.
• Půda v opravě je označena modrými kolíky a/nebo bílou čárou.
• Žádné mladé stromky na hřišti nejsou chráněny a beztrestná úleva od překážení stromu není
možná.
• Beztrestná úleva od překážení zvířecích děr není možná, pokud zvířecí díry překážejí pouze v
prostoru hráčova zamýšleného postoje.
• Kamenná zeď za grýnem jamky č. 3 je nedílná součást hřiště.

Trest za porušení místních pravidel: 2 trestné rány / ztráta jamky

Local Rules on the Hard Card CGF apply with the following additions:
• Internal Out of Bounds to the left on Hole #7 is defined by white stakes and applies only on play on
this respektive hole. For all other holes, the white stakes are immovable obstructions.
• No play zones defined by red stakes with green heads on Holes # 9, 10, resp. 15 and 16 have the
status of red penalty areas. When a ball is in the no play zone, the ball must not be played as it lies
and one penalty stroke relief must be taken from interference by the no play zone under Rule 17.1e.
• No play zones defined by fencing and blue stakes on Holes # 6, 7, resp. 11 have the status of an
abnormal course condition. Free relief must be taken from interference by the no play zone under
Rule 16.1f.
• Abnormal ground condition is defined by blue stakes and/or white line.
• There are no protected young trees on the course. No free relief from interference by any tree is
available.
• Interference does not exist if an animal hole only interferes with the player´s stance. No free relief
in such circumstances will be available.
• The stone wall behind the green on Hole #3 is an integral part of the course.

Penalty for breach of Local Rule: 2 strokes / loss of hole
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