MÍSTNÍ PRAVIDLA
Platí ČGF Hard Card 2019 s následujícími doplňky a upřesněními:
1. Hranice hřiště: Hranice hřiště je vyznačena bílými kolíky a čárami, nebo oplocením hřiště.
Poznámka: Elektrické ohradníky nepředstavují samy o sobě ohraničení hřiště.
2. Trestné oblasti: Všechny trestné oblasti na hřišti jsou červené a jsou vyznačeny červenými čárami a kolíky.
3. Nepohyblivé závady: Všechny objekty dle definice, zejména pak:
 Všechny cesty s umělým povrchem včetně bezprostředně přiléhajících poškozených ploch (okraje,
výjezdy apod.)
 Dřevěné výztuže stěn bankrů
 Mraveniště
 Všechny části elektrického ohradníku, které jsou v poli
 Sloupy elektrického vedení
4. Ochrana mladých stromků: Stromky s podpůrnými kůly jsou půdou v opravě se zákazem hry. Pokud
takový stromek hráči překáží hráči v poloze míče, postoji nebo prostoru švihu, musí využít beztrestnou
úlevu.
5. Půda v opravě: Všechny objekty dle Hard Card, zejména pak:
 Plochy ohraničené bílou čárou nebo označené modrými kolíky
 Drenážní rýhy včetně jejich pozůstatků
 Splachy v bankrech
 Praskliny v zemi (pouze při překážení v poloze míče nebo prostoru švihu)
6. Povolené stavění: Jestliže hráčův míč leží v poli v části sečené na výšku ferveje nebo nižší, může hráč
jednorázově využít beztrestnou úlevu tak, že umístí původní nebo jiný míč v této oblasti úlevy:
Referenční bod: Původní poloha míče.
Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Délka gripu (vyjma patru), avšak s těmito omezeními:
Omezení rozsahu oblasti úlevy: Nesmí být blíže jamce, než referenční bod a musí být v poli.
7. Úleva od holin:
Holina je místo bez trávy nebo pouze se starou, suchou či mrtvou trávou, které je pod úrovní okolního
sečeného travního povrchu.
Jestliže hráčův míč leží na holině v poli vyjma nesečených oblastí (vysoký raf, les), hráč může využít
jednorázovou úlevu jako při povoleném stavění (viz 6).
Výjimka: Hráč nemůže využít úlevu podle tohoto místního pravidla, jestliže mu v postoji nebo prostoru
předpokládaného švihu jakkoli překáží rostoucí strom, keř nebo nesečený raf.
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