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MÍSTNÍ PRAVIDLA 

Platí Hard Card ČGF 2019 s následujícími doplňky a upřesněními: 

1. Hranice hřiště je definována bílými čárami, bílými kolíky, sloupky elektrického ohradníku a 
sloupy sítí drivingu. Vnitřní hranice hřiště na jamce č. 1 vlevo, na jamce č. 2 vpravo a za 
jamkovištěm a na jamkách č. 11 a 16 vpravo platí jen pro hru na těchto jamkách. Při hře na 
jiných jamkách mají příslušné bílé nebo zeleno-bílé kolíky status nepohyblivých závad.  

2. Trestné oblasti jsou značeny žlutými nebo červenými kolíky a čárami. 
Oblast mezi jamkami 13, 15 a 16 je mimo hřiště při hře jamky č. 16, při hře na ostatních 
jamkách je červenou trestnou oblastí. 

3. Nepohyblivé závady – všechny předměty dle definice, zejména všechny cesty s umělým 
(i štěrkovým) povrchem včetně okrajů, přiléhajících kamenných a betonových příkopů 
nebo ploch poškozených provozem. 

4. Půda v opravě – plochy ohraničené bílou či bílou přerušovanou čárou, odvodňovací 
strouhy neoznačené jako trestná oblast, holé plochy okolo distančních kolíků. 

5. Dřevěná štěpka použitá jako mulčovací a dekorační povrch má status volných přírodních 
předmětů.  

6. Nedílnými součástmi jsou všechny dekorativní záhony a kameny na hřišti umístěné 
z dekorativních důvodů a také dřevěné pražce zpevňující okraje trestných oblastí. 

7. Povolené stavění: Jestliže míč leží v poli v části sečené na výšku fairwaye 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 rozložené skóre karty, avšak s 
těmito omezeními: 
Omezení rozsahu oblasti úlevy: Musí být v poli a nesmí být blíže jamce, než referenční bod. 
Při úlevě podle tohoto místního pravidla musí hráč zvolit místo, na které bude míč 
umisťovat, a použít postup pro vrácení míče podle Pravidla 14.2b(2) a 14.2e. 

Trest za porušení místních pravidel: Všeobecný trest 


