
XXIX Czech International Senior Amateur Champions
Golf Resort Karlovy Vary, 

 Karlovy Vary 

 June 10, 2022 

PACE OF PLAY / TEMPO HRY

Pace of Play Local Rule as per Rule 5.6b(3) is in effect.

The whole policy is described in Hard Card, paragraph 6.

Je stanoveno tempo hry podle Pravidla 5.6b(3).

Všechny detaily jsou uvedeny v Hard Card, odstavec 6.

The time allowed for completing the entire round:
Čas k odehrání soutěžního kola je stanoven na:

Notes: 

 When the individual shot timing takes place the limit for playing a shot
is 40 seconds (in some cases 50)

 Penalty for exceeding the time limit for individual shot:
o One bad time – Verbal warning from the Official
o Second bad time – One stroke penalty
o Third bad time – Two stroke
o Fourth bad time – Disqualification

 For full details see the Hard Card ČGF.

Poznámky: 

 V případě, že dojde na měření času na odehrání jedné rány, je limit stanoven
na 40 vteřin (v některých případech 50).

 Trest za překročení povoleného času na odehrání rány:
o První porušení – Ústní varování rozhodčího
o Druhé porušení – Jedna trestná rána
o Třetí porušení – Dvě trestné rány
o Čtvrté porušení – Diskvalifikace

 Plné znění viz Hard Card ČGF.

 

 

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

 

 

PACE OF PLAY / TEMPO HRY

Pace of Play Local Rule as per Rule 5.6b(3) is in effect.

The whole policy is described in Hard Card, paragraph 6.

Je stanoveno tempo hry podle Pravidla 5.6b(3).

Všechny detaily jsou uvedeny v Hard Card, odstavec 6.

The time allowed for completing the entire round:
Čas k odehrání soutěžního kola je stanoven na:

4:40 
When the individual shot timing takes place the limit for playing a shot

some cases 50) 

Penalty for exceeding the time limit for individual shot: 
Verbal warning from the Official 

One stroke penalty 
Two strokes penalty 

Disqualification 

ard Card ČGF. 

V případě, že dojde na měření času na odehrání jedné rány, je limit stanoven
(v některých případech 50). 

Trest za překročení povoleného času na odehrání rány: 
Ústní varování rozhodčího 
Jedna trestná rána 

Dvě trestné rány 
skvalifikace 

Plné znění viz Hard Card ČGF. 
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PACE OF PLAY / TEMPO HRY 

Pace of Play Local Rule as per Rule 5.6b(3) is in effect. 

The whole policy is described in Hard Card, paragraph 6. 

Je stanoveno tempo hry podle Pravidla 5.6b(3). 

Všechny detaily jsou uvedeny v Hard Card, odstavec 6. 

The time allowed for completing the entire round: 
Čas k odehrání soutěžního kola je stanoven na: 

When the individual shot timing takes place the limit for playing a shot 

V případě, že dojde na měření času na odehrání jedné rány, je limit stanoven 


