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MÍSTNÍ PRAVIDLA 
 

Platí Místní pravidla uvedená v Hard Card ČGF 2017 s následujícími doplňky a upřesněními: 
 

1. Hranice hřiště: 

Hranice hřiště je vyznačena bílými kolíky a čárami. Vnitřní aut mezi jamkami 15, 16, 17 platí jen pro jamku 

č. 16. Při hře na jamkách č. 15 a 17 jsou autové kolíky považovány za nepohyblivou závadu. 

2. Vodní překážky a Podélné vodní překážky: 

Vodní překážky jsou vyznačeny žlutý kolíky a/nebo žlutými čarami a podélné vodní překážky jsou 

vyznačeny červenými kolíky a/nebo červenými čárami. 

Na jamce č. 17, jestliže míč naposledy protne hranici podélné vodní překážky na místě mezi dvěma 

červenými kolíky s černou hlavou, hráč může, jako doplňkovou možnost k možnostem podle Pravidla 26-1, 

s jednou trestnou ranou spustit míč v dropovací zóně, která je umístěna vlevo za jamkovištěm.  Dropovací 

zóna je vyznačena bílým kruhem s nápisem DZ. Podrobnosti ohledně spuštění míče v dropovací zóně viz 

Pravidla golfu, Dodatek I, Část A, Odst. 6 (str. 135-136). 

3. Půda v opravě: 

Půdy v opravě jsou vyznačeny modrými kolíky a bílou čárou nebo jen bílou čarou (případně s nápisem 

GUR). Bílou čárou označená plocha, která je spojena s jakoukoliv nepohyblivou závadou, je považována za 

součást této nepohyblivé závady.  

4. Závady: 
Nezatravněná místa přímo přiléhající k cestám se zpevněným povrchem jsou považována za jejich 
součást. Kůly sloužící jako opora pro stromky jsou nepohyblivé závady. 

5. Povolené stavění: 

Na jamce č.16 před jamkovištěm, jestliže míč leží v prostoru vyznačeném bílou přerušovanou čárou, může 

se beztrestně zvednout a očistit. Předtím, než hráč míč zvedne, musí označit jeho polohu. Zvednutý míč se 

musí umístit do vzdálenosti jedné délky hole od původního místa, avšak ne blíže jamce ani v překážce nebo 

na jamkovišti.  

 

Hráč může svůj míč umístit jen jednou a míč je ve hře, jakmile je umístěn (Pravidlo 20-4). Jestliže míč 

nezůstane ležet v klidu na místě, platí Pravidlo 20-3d. Jestliže umístěný míč zůstane ležet v klidu a teprve 

následně se pohne, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží, pokud neplatí ustanovení některého 

jiného Pravidla. 

 

 

 

Trest za porušení místních pravidel: Dvě trestné rány 

 

 

 


