
Czech International Senior Amateur Champions
Golf Resort Karlovy Vary, 

 Karlovy Vary 

 August 8, 2022 

MÍSTNÍ PRAVIDLA
Platí aktuální ČGF Hard Card s následujícími doplňky a upřesněními:

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

Poznámka: Elektrické ohradníky NEPŘEDSTAVUJÍ

2. Trestné oblasti: Všechny trestné oblasti na hřišti jsou 

3. Dropovací zóna: Dropovací zóna na jamce č. 6 je vyznačena bílou čarou a 

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, zejména pak:

• Všechny cesty s umělým povrchem včetně 

vyježděné cesty a jiná holá místa bez umělého povrchu 

• Všechny části elektrického ohradníku, které jsou v

bezprostředně podél cesty s umělým povrchem (nap

• Sloupy elektrického vedení; Poznámka 
rána se musí zrušit a beztrestně opakovat (viz Pravidlo 14.6).

• Dekorativní záhon okolo odpaliště č. 16 

• Mraveniště 

5. Ochrana mladých stromků: Stromky s podpůrnými kůly nebo ochranným pletivem 

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

pravidla 16.1f nebo 17.1e. 

6. Půda v opravě: Všechny objekty dle Hard Card, zejména pak:

• Plochy označené modrými kolíky nebo 

• Splachy v bankrech 

• Praskliny v zemi 

Poznámka 1: Krtčí hromádka představuje díru po zvířeti, i když je 

Poznámka 2: Dle Hard Card se nejedná
v postoji. 

7. Míč zabořen ve stěně bankru (Vzorové místní pravidlo

jestliže je míč zabořen ve stěně bankru vyskládané z

8. Povolené stavění (Vzorové místní pravidlo

nižší, může hráč jednorázově využít beztrestnou úlevu tak, že umístí původní nebo jiný míč v této oblasti úlevy: 

Referenční bod: Původní poloha míče. 

(vyjma patru), avšak s těmito omezeními: 

a musí být v poli. Při úlevě podle tohoto místního pravidla musí hráč zvolit místo, na které bude míč umisťovat, 

a použít postup pro vrácení míče podle Pravidla 14.2b(2) a 14.2.

Trest za porušení místních 

 
 

Czech International Senior Amateur Champions
Golf Resort Karlovy Vary, August 9 – 11, 2022 

 

 

MÍSTNÍ PRAVIDLA 
Platí aktuální ČGF Hard Card s následujícími doplňky a upřesněními:

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

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 

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

Všechny objekty dle definice, zejména pak: 

umělým povrchem včetně bezprostředně přiléhajících poškozených ploch

yježděné cesty a jiná holá místa bez umělého povrchu NEPŘEDSTAVUJÍ abnormální stav hřiště.

Všechny části elektrického ohradníku, které jsou v hřišti; Poznámka 2: Jestliže elektrický ohradník vede 

umělým povrchem (např. na jamce č. 11), může hráč využít úlevu od obojího najednou.

Poznámka 3: Jestliže míč zasáhne drát výškového elektrického vedení na jamce č. 1

rána se musí zrušit a beztrestně opakovat (viz Pravidlo 14.6). 

Dekorativní záhon okolo odpaliště č. 16 – jde o oblast se zákazem hry a hráč musí využít úlevu podle pravidla 16.1f.

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

. Pokud takový stromek hráči překáží v poloze míče, postoji nebo prostoru švihu, pak hráč 

dle Hard Card, zejména pak: 

nebo ohraničené bílou plnou nebo přerušovanou čárou 

Krtčí hromádka představuje díru po zvířeti, i když je prakticky srovnána do úrovně terénu. 

nejedná o překážení ve smyslu Pravidla 16.1, jestliže díra po zvířeti překáží hráči pouze 

Vzorové místní pravidlo F-2.2): Beztrestná úleva podle Pravidla 16.3 není možná, 

jestliže je míč zabořen ve stěně bankru vyskládané z drnů. 

Vzorové místní pravidlo E-3): Jestliže hráčův míč leží v poli v části sečené na výšku ferveje nebo 

yužít beztrestnou úlevu tak, že umístí původní nebo jiný míč v této oblasti úlevy: 

Původní poloha míče. Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu:

patru), avšak s těmito omezeními: Omezení rozsahu oblasti úlevy: Nesmí být blíže jamce, než referenční bod, 

poli. Při úlevě podle tohoto místního pravidla musí hráč zvolit místo, na které bude míč umisťovat, 

použít postup pro vrácení míče podle Pravidla 14.2b(2) a 14.2. 

Trest za porušení místních pravidel: Všeobecný trest

Czech International Senior Amateur Championship 2022 

 Dalibor Procházka

 Chief Referee 

Platí aktuální ČGF Hard Card s následujícími doplňky a upřesněními: 

oplocením hřiště. 

a jsou vyznačeny červenými čárami a kolíky. 

písmeny DZ a slouží jako doplňková 

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

přiléhajících poškozených ploch; Poznámka 1: Pouze 

abnormální stav hřiště. 

elektrický ohradník vede 

hráč využít úlevu od obojího najednou. 

Jestliže míč zasáhne drát výškového elektrického vedení na jamce č. 16, 

využít úlevu podle pravidla 16.1f. 

jsou půdou v opravě se zákazem 

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

čárou  

srovnána do úrovně terénu.  

o překážení ve smyslu Pravidla 16.1, jestliže díra po zvířeti překáží hráči pouze 

Beztrestná úleva podle Pravidla 16.3 není možná, 

Jestliže hráčův míč leží v poli v části sečené na výšku ferveje nebo 

yužít beztrestnou úlevu tak, že umístí původní nebo jiný míč v této oblasti úlevy: 

Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Délka běžného gripu 

Nesmí být blíže jamce, než referenční bod, 

poli. Při úlevě podle tohoto místního pravidla musí hráč zvolit místo, na které bude míč umisťovat, 

pravidel: Všeobecný trest 


