
 

Místní pravidla
Platí Místní pravidla uvedená v

1. Hranice hřiště (Pravidlo 27) 

a) Hranice hřiště tvoří obvodová
b) Na jamkách č. 17 a 18 je hranice hřiště vyznačena bílými kolíky a bílými čarami.

2. Nepohyblivé závady (Pravidlo 24

a) Všechny cesty s umělým povrchem (včetně štěrkových);
b) Kašna na jamce č. 1 – hranice úlevy je vyznačena bílou čárou.

3. Půda v abnormálním stavu (Pravidlo 25

a) Plochy označené modrými kolíky nebo bílými čarami;
b) Na jamce č. 12 vpravo před jamkovištěm

v opravě se zákazem hry; 
c) Neoznačené, jasně identifikovatelné drenážní strouhy 

jamce č. 14). 

4. Upozornění  

Suchá a holá místa, stejně jako pískové cesty bez dodaného štěrku nejsou ani závadou ani půdou 
v opravě, pokud tak nejsou viditelně označeny.

5. Ochrana mladých stromků (Dodatek I)

Mladé stromky opatřené podpěrnými kůly nebo kůlem, dále stromky obalené pletivem nebo 
oplocené v ohrádkách jsou chráněny a 
závada). Více viz Dodatek I, Část A, odst. 2b na str. 124 Pravidel golfu. 

6. Cvičné plochy na hřišti (Pravidlo 33

V areálu hřiště jsou následující cvičná jamkoviště:
a) Jamkoviště naproti přes rybník
b) Staré jamkoviště mezi jamkami č. 5 a 8
c) Náhradní jamkoviště na jamce č. 14
d) Jamkoviště mezi jamkami č. 13 a 15

Trest za porušení Místních pravidel:
 

Šilheřovice, 6. srpna 2018 
 
Jiří Kaminský   

ředitel mistrovství   
| championship director  

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

obvodová zeď kolem zámeckého parku; 
Na jamkách č. 17 a 18 je hranice hřiště vyznačena bílými kolíky a bílými čarami.

(Pravidlo 24-2) 

Všechny cesty s umělým povrchem (včetně štěrkových); 
hranice úlevy je vyznačena bílou čárou. 

(Pravidlo 25-1) 

Plochy označené modrými kolíky nebo bílými čarami; 
Na jamce č. 12 vpravo před jamkovištěm je modrými kolíky a bílou čarou vyznačena 

asně identifikovatelné drenážní strouhy a následky stavebních úprav (např. na 

Suchá a holá místa, stejně jako pískové cesty bez dodaného štěrku nejsou ani závadou ani půdou 
opravě, pokud tak nejsou viditelně označeny. 

(Dodatek I) 

Mladé stromky opatřené podpěrnými kůly nebo kůlem, dále stromky obalené pletivem nebo 
oplocené v ohrádkách jsou chráněny a hráč musí postupovat podle Pravidla 24
závada). Více viz Dodatek I, Část A, odst. 2b na str. 124 Pravidel golfu.  

Pravidlo 33-2c) 

areálu hřiště jsou následující cvičná jamkoviště: 
rybník u klubovny 

Staré jamkoviště mezi jamkami č. 5 a 8 
Náhradní jamkoviště na jamce č. 14 
Jamkoviště mezi jamkami č. 13 a 15 

porušení Místních pravidel: 2 trestné rány

     Dalibor Procházka

     hlavní rozhodčí
     | chief referee

 
následujícími doplněními a upřesněními: 

Na jamkách č. 17 a 18 je hranice hřiště vyznačena bílými kolíky a bílými čarami. 

je modrými kolíky a bílou čarou vyznačena půda 

a následky stavebních úprav (např. na 

Suchá a holá místa, stejně jako pískové cesty bez dodaného štěrku nejsou ani závadou ani půdou 

Mladé stromky opatřené podpěrnými kůly nebo kůlem, dále stromky obalené pletivem nebo 
hráč musí postupovat podle Pravidla 24-2 (Nepohyblivá 

2 trestné rány 

Procházka 

hlavní rozhodčí 
| chief referee 


