
XXVth Czech International Senior Amateur Championship 2017

XXV. Mezinárodní amatérské mistrovství ČR seniorů v golfu 2017

Golf Resort Karlovy Vary, August 15th - 17th, 2017

LOCAL RULES

Local Rules and Conditions of Competition as in the CGF Hard Card apply with the following addendum:

1. Out of Bounds: Defined by white stakes and/or white lines or by the fence bordering the course.

2. Water Hazards and Lateral Water Hazards

Ponds on the Holes No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16 and 17 marked by yellow/red stakes and/or lines.

3. Immovable Obstructions: All objects by the Definition including: 

• artificially surfaced roads and paths including immediately adjacent strips of affected bare ground on 

the sides, even if unmarked (e.g. right of 9th and 11th holes)

Note: Rut tracks without artificial surfacing are not obstructions (e.g. right of 7th hole)

• staked, wired or strapped young trees

• wooden reinforcements in the banks of bunkers

• ant hills

• protruding roots and stones on closely mown areas

• electric fence and wires (in bounds)

Note: The electric fence itself does not define Out if Bounds.

6. Ground under Repair:

• Areas marked by blue stakes and/or white lines (eventually also with letters GUR)

Note: White lined areas adjoining any immovable obstruction are considered part of the obstruction

• Erosional damage in bunkers caused by running water (wash-outs)

4. Young Trees Protection: Trees with supporting stakes are obstructions. If such a tree interferes with 

the players lie, stance or area of intended swing the player must take relief.

7. Permanent Elevated Cabes

If a ball strikes an elevated cable (on 16th hole), the stroke is cancelled and must be replayed in 

accordance with the Rule 20-5.

5. Movable Obstructions: Stones in bunkers and all objects as defined by the Rules of Golf.
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Platí Místní pravidla a podmínky soutěží jak uvedena na ČGF Hard Card, s těmito dodatky:

3. Nepohyblivé závady: Všechny objekty dle definice, zejména pak:

• cesty s umělým povrchem včetně těsně přiléhajících holých oblastí, i když nejsou označeny (např. 

vpravo na jamkách č. 9 /11)

Poznámka: Vyježděné cesty bez umělého povrchu nejsou závada (např. vpravo na jamce č. 7)

• mladé stromky s opěrnými kůly nebo s kotvícími lany či popruhy

• dřevěné výztuže stěn bankrů

• mraveniště

• vyčnívající kořeny a kameny na nízko sekaných plochách

• všechny části elektrického ohradníku (v poli)

Poznámka: Samotný elektrický ohradník nevyznačuje hranice hřiště.

2. Vodní překážky a podélné vodní překážky: Rybníky na jamkách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16 a 17 

označené žlutými/červanými kolíky nebo čárami.

1. Hranice hřiště: Hranice hřiště je vyznačena bílými kolíky a čárami, nebo oplocením hřiště.

MÍSTNÍ PRAVIDLA

7. Permanentní visuté vedení: Jestliže míč zasáhne kabel výškového elektrického vedení (na jamce č.16), 

rána se musí zrušit a beztrestně opakovat (viz Pravidlo 20-5).
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6. Půda v opravě

• Plochy označené modrými kolíky nebo bílými čarami (případně s nápisem GUR)

Poznámka: Půda v opravě bezprostředně přiléhající k závadě se považuje za součást této závady.

• Erozní splachy v bankrech

5. Pohyblivé závady: Kameny v bankru a dále všechny předměty dle definice.

4. Ochrana mladých stromků: Stromky s podpůrnými kůly jsou závada. Pokud takový stromek hráči 

překáží hráči v poloze míče, postoji nebo rpostoru švihu, musí využí beztrestnou úlevu.


