
 

 
 

 
Czech International MID-Amateur Championship 2018 

(presented by Pilsner Urquell) 
Prague City Golf, July 19

th
 - 21

st
, 2018 

 

EVAKUAČNÍ PLÁN 
Jestliže je hra Soutěžním výborem přerušena z důvodu nebezpečné situace, podle pravidla 

6-8 „Přerušení hry; Obnovení hry“. Řídí se hráči následujícím postupem 

1. Pokud je hra přerušena z důvodu nebezpečné situace – tato situace bude signalizována jedním dlouhým signálem. 
Hráč musí přerušit hru a neprodleně se uchýlit do klubovny. 
Pokud tak neučiní, bude hráč diskvalifikován. 

2. Pokud je hra přerušena, kvůli nepříznivému počasí, nebo stavu hřiště (mlha, silný vítr, tma) – signál tři po sobě 
jsoucí zvukové signály smí hráč dokončit právě hranou jamku 

3. Hra bude obnovena, jakmile to situace dovolí. Signálem pro obnovení hry jsou dva krátké signály 

 

Evakuačními místy, kam se hráči a hráčky při okamžitém přerušení hry Soutěžním výborem vzhledem ke své 
aktuální pozici na hřišti dostaví, jsou K - klubovna; P - přístřešek s toaletami na cestě u odpaliště jamky č. 14 

 
 

EVACUATION PLAN 
If the play is suspended by the Committee according to the Rule 6-8 “Discontinuance of Play; Resumption  

of Play” the following procedure shall apply: 

4. If the game is suspended due to a dangerous situation it will be signaled by one prolonged sound signal via a 
warning horn. Players must stop the play immediately and retract to the clubhouse. If the player fails to do so he 
will be disqualified. 

5. If the game is suspended due to adverse weather conditions, unplayable course or darkness it will be signaled by 
three consecutive sound signals via a warning horn. 

6. The game will be resumed as soon as the situation allows for it. The signal for resumption of play will be two short 
sounds signals via a warning horn. 
 

The evacuation points where the players and the players immediately break the game by the competition 
committee, given the current position on the pitch, are the K - clubhouse; P - a shelter with toilets on the road at 
the tee hole No 14 
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