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st

, 2017 
 

1. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – ODCHYLKA OD STANDARDNÍHO ZNAČENÍ NA HŘIŠTI 
a. Neplatí žádné stálé dropovací zóny. 
b. Modré kolíky s černým pruhem (typicky území s hustou vegetací) nemají žádný status - 

území se hrají, jak jsou.  
 
2. Hranice hřiště (pravidlo 27): Hranice hřiště je definována bílými kolíky či bílými čárami, bližším 

okrajem stezek či oplocením hřiště (jamky č. 12,13 a 14). Na jamce č. 3 vpravo je hranice hřiště 
definována plotem driving range 
 

3. Vodní překážky (pravidlo 26): Vodní překážky jsou značeny žlutými kolíky a čárami. Podélné vodní 
překážky jsou značeny červenými kolíky a červenými čárami. Na jamce č. 15 je hranice podélné 
vodní překážky na ostrovní straně definována jako hrana kamenné zídky, tj. míč je v překážce, pokud 
je pod touto zídkou. Pokud je míč na této jamce zahrán do vodní překážky, může hráč s jednou 
trestnou ranou spustit míč v dropovací zóně označené bílou čarou a písmeny DZ 
 

4. Biozóny (jak definováno v Pravidlech golfu, Dodatek I., Část A, odstavec 2c - str. 124-126): 
Biozóny (území vyžadující ochranu) na jamkách č. 4, 6, 7, 9 a 18 jsou značeny kolíky s fialovým 
pruhem a jsou definovány jako vodní překážky se zákazem hry. Pokud míč leží mimo biozónu a 
biozóna hráči vadí v nápřahu, ve švihu či v postoji, má hráč nárok na beztrestnou úlevu (podle 
pravidla 24) 
 

5. Půda v opravě – poškozená místa označená bílými čarami, navazující holiny asfaltových cest. 
 

6. Nepohyblivé závady (Pravidlo 24-2): Kamenné zídky, volně umístěné kameny a další objekty a 
předměty dle definice  
 

7. Ochrana mladých stromků (jak definováno v Pravidlech golfu, Dodatek I., Část A, odstavec 2b - 
str. 123) 
Stromky podléhající uvedené povinné ochraně jsou identifikovány výhradně pomocí modré stuhy na 
kmeni stromu včetně okolní mulčovací kůry. Jestliže takový stromek překáží hráči v postoji nebo 
v prostoru zamýšleného švihu, musí se míč zvednout a hráč musí postupovat podle pravidla 24b 
Nepohyblivá závada. Pokud jsou takové stromky tak blízko sebe (nahusto vysázeny), že navzájem 
překáží v úlevě, může hráč v jednom kroku využít úlevu od všech stromků v dané oblasti najednou. 
 

8. Waste areas Plochy se žlutým pískem (tzv. Waste areas) na jamkách č. 14, 15 a 16 nejsou překážky. 
 

9. Dráty elektrického vedení Jestliže míč zasáhne drát výškového elektrického vedení, rána se musí 
zrušit a beztrestně opakovat (viz Pravidlo 20-5). Pokud není původní míč okamžitě dosažitelný, může 
být nahrazen jiným míčem. Ostatní části vedení se považují za nepohyblivé závady. Pokud zasáhne 
sloup, míč se hraje, jak leží! 

  

Trest za porušení místních pravidel: 2 trestné rány 
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