
Mohu používat své měřicí zařízení

 
 
 

 

ZAŘÍZENÍ VYHOVUJE 
MÍSTNÍMU PRAVIDLU 

(v případě pochybností řešte 

záležitost se Soutěžním výborem) 

ZAŘÍZENÍ VYHOVUJE 
MÍSTNÍMU PRAVIDLU** 

Ano 

Ne 

Ne 

Specializované měřicí zařízení 
(např. laserový dálkoměr nebo GPS) 

Umožňuje 

toto zařízení 

měření dalších faktorů nebo 

může poskytnout i  jiné informace než 

vzdálenost (např. převýšení, sklon, 

vítr, teplota nebo 

doporučenou hůl)? 

* Toto platí, i když tyto další informace nejsou používány nebo jsou zablokovány či vypnuty. Zařízení lze stále 

použít ke komunikaci či získání odkazu (např. uskutečnění hovor

pokud tato akce 

** Přístup k

I další 

z dané soutěže,

 

Mohu používat své měřicí zařízení

O jaké 
zařízení se 

jedná? 

 

Ano 

Ano 

Ne 

(např. mobilní telefon) s
aplikací na určování vzdáleností

dalších faktorů 

i jiné

 

 

Jsou tyto 

další informace nebo 

měření dostupné výhradně 

prostřednictvím internetového 

prohlížeče nebo jiným 

napojením na Internet? 

(ať už spojené s

umožňují měření dalších faktorů nebo

mohou poskytnout i 

vzdálenost (např. převýšení, sklon,

i když tyto další informace nejsou používány nebo jsou zablokovány či vypnuty. Zařízení lze stále 

ke komunikaci či získání odkazu (např. uskutečnění hovoru nebo prohlížení aplikace Pravidel golfu)

pokud tato akce neznamená, že hráč nutně získá i informace, jejichž užití by znamenalo porušení Pravidel.

Přístup k dalším aplikacím nebo měřicím nástrojům prostřednictvím Internetu může znamenat

porušení Pravidla 14-3, např. zjišťování aktuálního větru a teploty v

alší použití víceúčelového zařízení z jiných důvodů, např. sledování nebo poslouchání

outěže, může znamenat porušení Pravidel (podrobnosti viz Rozhodnutí 16

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ JAKO MĚŘICÍHO 
ZAŘÍZENÍ ZNAMENÁ PORUŠENÍ 

 MÍSTNÍHO PRAVIDLA* 

Mohu používat své měřicí zařízení? 

 

 

Ne 

Víceúčelové zařízení 

(např. mobilní telefon) s nainstalovanou 

aplikací na určování vzdáleností 

Umožňuje 

aplikace měřící 

vzdálenosti také měření 

dalších faktorů resp. může poskytnout 

jiné informace než vzdálenost (např. 

převýšení, sklon, vítr, teplota 

 nebo doporučenou 

hůl)?  

Obsahuje 

toto zařízení další 

aplikace nebo funkcionality 

(ať už spojené s golfem či nikoli), které 

umožňují měření dalších faktorů nebo 

mohou poskytnout i jiné informace než 

vzdálenost (např. převýšení, sklon, 

vítr, teplota nebo 

doporučenou hůl)? 

i když tyto další informace nejsou používány nebo jsou zablokovány či vypnuty. Zařízení lze stále 

nebo prohlížení aplikace Pravidel golfu), 

á i informace, jejichž užití by znamenalo porušení Pravidel. 

 

dalším aplikacím nebo měřicím nástrojům prostřednictvím Internetu může znamenat 

zjišťování aktuálního větru a teploty v místě konání soutěže. 

jiných důvodů, např. sledování nebo poslouchání přenosu 

může znamenat porušení Pravidel (podrobnosti viz Rozhodnutí 16-3/16 a 14-3/17) 


