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MÍSTNÍ PRAVIDLA
Nejprve viz Podmínky soutěží a stálá Místní pravidla v „Hard Card”

1. Hranice hřiště (pravidlo 27):
a) Hranice hřiště je definována bílými kolíky a čarami  
b) Vnitřní aut: bílé čáry a bílo-zelené kolíky na jamce č. 9 (vpravo). 
 
2. Biozóna se zákazem vstupu a hry:
a) Biozóna na jamce č. 9 je označená červenými kolíky s černou hlavou a má status podélné 
vodní  překážky. 
b) Pokud míč leží v biozóně, hráč MUSÍ využít úlevu podle Pravidla 26-1 (vodní překážka resp. 
podélná vodní překážka).
c) Pokud míč leží mimo biozónu, ale biozóna překáží v postoji nebo švihu, hráč MUSÍ využít 
beztrestnou úlevu podle Pravidla 24-2 (Nepohyblivá závada).

3. Nepohyblivé závady (pravidlo 24-2): 
b) zeleno-bílé kolíky na jamkách číslo 7 a 8 
 
4. Půda v opravě (pravidlo 25):
a) půda označená modrými kolíky nebo uzavřenými bílými čarami
b) poškození od divokých prasat 

5. Dropovací zóny:
a) Dropovací zóny – pokud je míč zahrán do biozóny na jamce č. 9 nebo do podélné vodní 
překážky vlevo od dráhy jamky č. 17, může hráč s jednou trestnou ranou spustit míč v 
dropovací zóně označené bílou čarou a písmeny DZ.
b) Jestliže hráč využije dropovací zónu, pak platí následující:
i) Hráč nemusí při spouštění míče stát v dropovací zóně.
ii) Spuštěný míč se musí nejprve dotknout části hřiště  v dropovací zóně.
iii) Jestliže je dropovací zóna určena čárou na zemi, nachází se sama čára uvnitř drop. zóny.
iv) Spuštěný míč se nemusí zastavit uvnitř dropovací zóny.

Podrobnosti viz Pravidla Golfu, Dodatek I, Část B, 8, str. 131-132.

6. 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 
delší strany rozložené skóre karty 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 místního pravidla:
dvě trestné rány
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