
CZECH INTERNATIONAL MATCH PLAY CHAMPIONSHIP 2017
Poděbrady, 14. – 18. června 2017

MÍSTNÍ PRAVIDLA
Pla  Podmínky soutěže a Místní pravidla uvedená v platné Hard Card ČGF s následujícími doplňky:

1. Hranice hřiště
Hranice hřiště jsou vyznačeny bílými kolíky a čárami na jamkách č. 1 a 18 a plotem střelnice a bílou čárou mezi 
jamkami č. 7 a 8.
Pozor – cesta na jamkách č. 8, 9, 10 a 11 nevyznačuje hranici hřiště!

2. Vodní překážky a Podélné vodní překážky.
Vodní překážky a podélné vodní překážky jsou vyznačeny žlutými resp. červenými kolíky a čárami.

3. Závady
Všechny silnice a cesty v areálu a dále všechny objekty a předměty dle definice.

4. Půda v opravě
Půda v opravě je vyznačena bílou  čárou popř. přerušovanou bílou čárou. Tam, kde bezprostředně přiléhá k 
závadě (typicky cestě), se vyznačená oblast považuje za součást závady.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍCH PRAVIDEL:
Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány

EVAKUAČNÍ PLÁN
V případě přerušení hry z důvodu nebezpečné situace (signalizace viz Hard Card) musí hráči okamžitě přerušit 
hru a odebrat se do příslušného úkrytu dle následující tabulky:

Jamka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Úkryt K K K K K A7 A7 A7 A9 A9 A9 A9 A9 K K K K K

K = Klubovna, A7 = Altán u grýnu jamky č. 7, A9 = altán za grýnem jamky č. 9

ODPALIŠTĚ
Muži hrají z BÍLYCH a ženy z MODRÝCH odpališť.

TEMPO HRY
Tempo hry je stanoveno na 4:40 pro kvalifikační hru na rány a 4:00 pro hru na jamky.
Detailní rozpis je na zadní straně Pin Posi ons. Detaily ohledně zpoždění a měření – viz Hard Card.

PLAY OFF
Případná rozehrávka o postup do jamkové čás  se bude hrát postupně od jamky č. 1.
Zápas, který je po 18. jamce nerozhodný, pokračuje dále od 1. jamky do prvního rozhodnu .

Poděbrady, 12. června 2017 Jiří Machka Dalibor Procházka
ředitel turnaje hlavní rozhodčí


