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The current CGF Hard Card is in effect with the following addendums:

1. Out of Bounds is defined by white lines and stakes, or the fence rounding the course. 
Note: Electric fence is NOT by itself a boundary object.

2. Penalty Areas: All Penalty Areas on the course are red and are marked by red lines and stakes.

3. Dropping Zone: Dropping zone on 6th hole marked by white line and letters DZ provides an additional option wh
taking relief under Rule 17.1 (ball in a penalty area). The 

4. Immovable Obstructions: All objects as per definition, including:
• All artificially surfaced roads and paths including immediately affected damaged ground

Note 1: Unmarked tire tracks or other worn out places without artificial surfacing are NOT
conditions. 

• Wooden reinforcements in the banks of bunkers
• Ant hills 
• All parts of the electric fence (in bounds)
• Poles of electric wiring 

Note 2: If a player’s ball hits an elevated power line on 
and the player must play a ball without penalty from where the previous stroke was made.

5. Young Trees Protection: Trees with supporting stakes or p
zone. If such a tree interferes with lie of the ball or players stance or area of intended swing the player 
relief under Rule 16.1f or 17.1e. 

6. Ground under Repair: All objects as per Hard Card
• Areas marked by white lines or blue stakes
• Wild boars damage and it's remnants
• Washouts in bunkers 
• Cracks in the ground  

Note 1: Molehills are animal holes even if recently flattened to the ground level.
Note 2: As per the Hard Card the interference from animal holes under Rule 16.1 does NOT exist if it only 
interferes with the player's stance. 

7. Ball embedded in a bunker face: Free relief

turf face above a bunker. 

8. When Stroke Made From Putting Green Must Be Replayed (Model Local Rule D

Exception 2 to Rule 11.1b applies, except t

the club used by the player to make the stroke or an animal defined as a loose impediment (that is, worms, insects 

and similar animals that can be removed easily). In such a case t

lies. 

Penalty for breach of Local Rules: General Penalty

  

 
 

IXXX Czech International Senior Amateur Champions
Golf Resort Karlovy Vary, August 10 – 12, 2021 

 

 

LOCAL RULES 
The current CGF Hard Card is in effect with the following addendums:

is defined by white lines and stakes, or the fence rounding the course.  
Electric fence is NOT by itself a boundary object. 

All Penalty Areas on the course are red and are marked by red lines and stakes.

hole marked by white line and letters DZ provides an additional option wh
taking relief under Rule 17.1 (ball in a penalty area). The DZ is a relief area under Rule 14.3.

All objects as per definition, including: 
All artificially surfaced roads and paths including immediately affected damaged ground

Unmarked tire tracks or other worn out places without artificial surfacing are NOT

Wooden reinforcements in the banks of bunkers 

All parts of the electric fence (in bounds) 

elevated power line on 16th hole (not the electric fencing!) the stroke does not count 
the player must play a ball without penalty from where the previous stroke was made.

Trees with supporting stakes or protective wiring are ground under repair and a
. If such a tree interferes with lie of the ball or players stance or area of intended swing the player 

All objects as per Hard Card, including: 
Areas marked by white lines or blue stakes 
Wild boars damage and it's remnants 

Molehills are animal holes even if recently flattened to the ground level. 
As per the Hard Card the interference from animal holes under Rule 16.1 does NOT exist if it only 

 

Free relief under Rule 16.3 is not available when the ba

When Stroke Made From Putting Green Must Be Replayed (Model Local Rule D-7): 

Exception 2 to Rule 11.1b applies, except that when a ball played from the putting green accidentally hits the player, 

the club used by the player to make the stroke or an animal defined as a loose impediment (that is, worms, insects 

and similar animals that can be removed easily). In such a case the stroke counts and the ball must be played as it 

Penalty for breach of Local Rules: General Penalty
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All Penalty Areas on the course are red and are marked by red lines and stakes. 

hole marked by white line and letters DZ provides an additional option when 
is a relief area under Rule 14.3. 

All artificially surfaced roads and paths including immediately affected damaged ground 
Unmarked tire tracks or other worn out places without artificial surfacing are NOT abnormal course 

hole (not the electric fencing!) the stroke does not count 
the player must play a ball without penalty from where the previous stroke was made. 

ground under repair and a no play 
. If such a tree interferes with lie of the ball or players stance or area of intended swing the player must take 

As per the Hard Card the interference from animal holes under Rule 16.1 does NOT exist if it only 

nder Rule 16.3 is not available when the ball is embedded in a stacked 

hat when a ball played from the putting green accidentally hits the player, 

the club used by the player to make the stroke or an animal defined as a loose impediment (that is, worms, insects 

he stroke counts and the ball must be played as it 

Penalty for breach of Local Rules: General Penalty 
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MÍSTNÍ PRAVIDLA
Platí aktuální ČGF Hard Card s následujícími doplňky a upřesněními:

1. Hranice hřiště: Hranice hřiště je vyznačena bílými kolíky a 

Poznámka: Elektrické ohradníky NEPŘEDSTAVUJÍ samy o sobě ohraničení hřiště.

2. Trestné oblasti: Všechny trestné oblasti na hřišti jsou červené a jsou vyznačeny červenými čárami a kolíky.

3. Dropovací zóna: Dropovací zóna na jamce č

možnost při postupu s jednou trestnou ranou podle Pravidla 17.1 (míč v trestné oblasti). Dropovací zóna je oblastí 

úlevy podle Pravidla 14.3. 

4. Nepohyblivé závady: Všechny objekty dle definice

• Všechny cesty s umělým povrchem včetně bezprostředně přiléhajících poškozených ploch
Poznámka 1: Pouze vyježděné cesty a jiná holá místa bez umělého povrchu NEPŘEDSTAVUJÍ abnormální stav 
hřiště. 

• Dřevěné výztuže stěn bankrů 
• Mraveniště 
• Všechny části elektrického ohradníku, které jsou v hřišti
• Sloupy elektrického vedení 

Poznámka 2: Jestliže míč zasáhne drát výškového elektrického vedení na jamce č. 16, rána se musí zrušit a 
beztrestně opakovat (viz Pravidlo 14.6).

5. Ochrana mladých stromků: Stromky s podpůrnými kůly nebo ochranným pletivem jsou půdou v opravě se zákazem 

hry. Pokud takový stromek hráči překáží v poloze míče, postoji nebo prostoru švihu, pak hráč musí využít úlevu podle 

pravidla 16.1f nebo 17.1e. 

6. Půda v opravě: Všechny objekty dle Ha

• Plochy ohraničené bílou čárou nebo označené modrými kolíky
• Poškození černou zvěří včetně jejich pozůstatků
• Splachy v bankrech 
• Praskliny v zemi 

Poznámka 1: Krtčí hromádka představuje díru po zvířeti, i když je čerstvě srovnána do úrovn
Poznámka 2: Dle Hard Card se nejedná o překážení ve smyslu Pravidla 16.1, jestliže díra po zvířeti překáží hráči 
pouze v postoji. 

7. Míč zabořen ve stěně bankru: Beztrestná úleva podle 

bankru vyskládané z drnů. 

8. Míč zastaven nebo vychýlen po ráně na jamkovišti

Platí nové vzorové místní pravidlo D-7, tedy: „Výjimka 2 u Pravidl

z jamkoviště náhodou zasáhne hráče, hůl, kterou hráč použil pro daný úder, nebo zvíře, které je zároveň volným 

přírodním předmětem (tedy hmyz a podobná zvířata, která je možno snadno odstranit).

V takovém případě se rána počítá a míč se hraje, jak leží.“

Trest za porušení místních pravidel: Všeobecný trest
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MÍSTNÍ PRAVIDLA 
Platí aktuální ČGF Hard Card s následujícími doplňky a upřesněními:

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

Elektrické ohradníky NEPŘEDSTAVUJÍ samy o sobě ohraničení hřiště. 

Všechny trestné oblasti na hřišti jsou červené a jsou vyznačeny červenými čárami a kolíky.

Dropovací zóna na jamce č. 6 je vyznačena bílou čarou a písmeny DZ a slouží jako doplňková 

možnost při postupu s jednou trestnou ranou podle Pravidla 17.1 (míč v trestné oblasti). Dropovací zóna je oblastí 

Všechny objekty dle definice, zejména pak: 

Všechny cesty s umělým povrchem včetně bezprostředně přiléhajících poškozených ploch
yježděné cesty a jiná holá místa bez umělého povrchu NEPŘEDSTAVUJÍ abnormální stav 

části elektrického ohradníku, které jsou v hřišti 

Jestliže míč zasáhne drát výškového elektrického vedení na jamce č. 16, rána se musí zrušit a 
beztrestně opakovat (viz Pravidlo 14.6). 

y s podpůrnými kůly nebo ochranným pletivem jsou půdou v opravě se zákazem 

hry. Pokud takový stromek hráči překáží v poloze míče, postoji nebo prostoru švihu, pak hráč musí využít úlevu podle 

Všechny objekty dle Hard Card, zejména pak: 

Plochy ohraničené bílou čárou nebo označené modrými kolíky 
Poškození černou zvěří včetně jejich pozůstatků 

Krtčí hromádka představuje díru po zvířeti, i když je čerstvě srovnána do úrovn
Dle Hard Card se nejedná o překážení ve smyslu Pravidla 16.1, jestliže díra po zvířeti překáží hráči 

Beztrestná úleva podle Pravidla 16.3 není možná, jestliže je míč zabořen ve stěně 

Míč zastaven nebo vychýlen po ráně na jamkovišti 

7, tedy: „Výjimka 2 u Pravidla 11.1b platí kromě případu, kdy míč zahraný 

jamkoviště náhodou zasáhne hráče, hůl, kterou hráč použil pro daný úder, nebo zvíře, které je zároveň volným 

přírodním předmětem (tedy hmyz a podobná zvířata, která je možno snadno odstranit).

ě se rána počítá a míč se hraje, jak leží.“ 

Trest za porušení místních pravidel: Všeobecný trest
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Platí aktuální ČGF Hard Card s následujícími doplňky a upřesněními: 

čárami, nebo oplocením hřiště. 

Všechny trestné oblasti na hřišti jsou červené a jsou vyznačeny červenými čárami a kolíky. 

. 6 je vyznačena bílou čarou a písmeny DZ a slouží jako doplňková 

možnost při postupu s jednou trestnou ranou podle Pravidla 17.1 (míč v trestné oblasti). Dropovací zóna je oblastí 

Všechny cesty s umělým povrchem včetně bezprostředně přiléhajících poškozených ploch 
yježděné cesty a jiná holá místa bez umělého povrchu NEPŘEDSTAVUJÍ abnormální stav 

Jestliže míč zasáhne drát výškového elektrického vedení na jamce č. 16, rána se musí zrušit a 

y s podpůrnými kůly nebo ochranným pletivem jsou půdou v opravě se zákazem 

hry. Pokud takový stromek hráči překáží v poloze míče, postoji nebo prostoru švihu, pak hráč musí využít úlevu podle 

Krtčí hromádka představuje díru po zvířeti, i když je čerstvě srovnána do úrovně terénu.  
Dle Hard Card se nejedná o překážení ve smyslu Pravidla 16.1, jestliže díra po zvířeti překáží hráči 

není možná, jestliže je míč zabořen ve stěně 

a 11.1b platí kromě případu, kdy míč zahraný 

jamkoviště náhodou zasáhne hráče, hůl, kterou hráč použil pro daný úder, nebo zvíře, které je zároveň volným 

přírodním předmětem (tedy hmyz a podobná zvířata, která je možno snadno odstranit). 

Trest za porušení místních pravidel: Všeobecný trest 


