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MÍSTNÍ PRAVIDLA 
 

1. Hranice hřiště vyznačená bílými kolíky a bílými čárami mezi jamkami č. 5 a 6 platí jen pro jamku č. 6 
(tzv. vnitřní aut). Při hře na jamce č. 5 bílé kolíky mají status nepohyblivé závady. 

2. Bílé kolíky se žlutým zakončením označují zavlažovací a drenážní prvky ve vysokém rafu a mají status 
pohyblivé závady. 

3. Červené kolíky s modrým zakončením a případně s provazy vyznačují oblasti, do nichž by hráči, pokud 
to není pro hru nezbytně nutné, neměli vstupovat. Tyto kolíky i provazy mají status pohyblivé závady.  

4. Všechna bidýlka pro dravé ptáky na hřišti mají status nepohyblivé závady. 

5. Ochrana mladých stromků - rozpoznatelných podle modré barvy, modrých stužek nebo podpůrných 
kůlů - je definována, jak uvedeno v Pravidlech golfu, Dodatek I, Část A, str. 123-124. 

6. Na jamkách č. 14, 16 a 17, jestliže není jisté, zda míč je ve vodní překážce nebo je v ní ztracen, hráč 
může provizorně hrát další míč podle libovolné z přípustných možností podle Pravidla 26-1. Pokud je 
původní míč nalezen mimo danou vodní překážku, musí s ním hráč pokračovat ve hře. 

Pokud je původní míč nalezen v dané vodní překážce, může ho hráč hrát, jak leží, nebo může pokračovat 
ve hře míčem hraným provizorně podle Pravidla 26-1. 

Pokud původní míč není nalezen nebo identifikován do pěti minut, hráč musí pokračovat ve hře 
provizorně hraným míčem. 

Poznámka - pokud hráč hraje provizorní míč podle tohoto Místního pravidla, nemůže následně využít 
Pravidlo 26-1 vzhledem k původnímu míči, pokud je tento ve vodní překážce. 

7. Na jamce č. 17 hráč může - jako doplňkovou možnost pro míč, pro nějž je známo nebo prakticky jisté, 
že je ve vodní překážce - spustit míč v dropovací zóně. 

Jako dropovací zóna je definována plocha předního (červeného) odpaliště označená písmeny DZ. 
Podrobnosti ohledně spuštění míče v dropovací zóně - viz Pravidla golfu, Dodatek I, Část A, str. 135-
136. 

 

Trest za porušení Místních pravidel:  
Dvě trestné rány 

 


