
XXVIth Czech International Senior Amateur Championship 2018

XXVI. Mezinárodní amatérské mistrovství ČR seniorů v golfu 2018

Golf Resort Karlovy Vary, August 14 th  - 16 th , 2018

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

• Suchem rozpraskané travní drny/povrchy kdekoli v poli.

Poznámka: Pro potřeby úlevy se všechny praskliny v dané lokalitě považují za jednu a tu samou prasklinu. 

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.

Poznámka: Samotný elektrický ohradník nevyznačuje hranice hřiště.


