
 

EXTRALIGA DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN 2017 
5. kolo základní části + Play-off, Play-out 
26. až 29. srpna 2017 - Panorama Golf Resort Kácov 

v Praze dne 25. srpna 2017     Luboš Klikar - ředitel soutěže   
        Jan Šonka - hlavní rozhodčí soutěže 
 

 

MÍSTNÍ PRAVIDLA 
 

 

1. Platí všechna ustanovení platné Hard Card ČGF (Stálé podmínky soutěží a místní pravidla). 

2. Hranice hřiště jsou vyznačeny bílými kolíky a čárami, případně bíle označeným nebo neoznačeným elektrickým 
ohradníkem. Pozor- na jamce č. 4 Meadows je po levé straně a za grýnem hranice hřiště oproti standardnímu 
značení hřiště. 

3. Vodní překážky jsou vyznačeny žlutými kolíky a žlutými čárami.  
Podélné vodní překážky jsou vyznačeny červenými kolíky a čárami. 

4. Biozóny jsou označeny červeno-černě označeným elektrickým ohradníkem, červenými kolíky s černým pruhem  
a červenými čárami a jsou prohlášeny za podélné vodní překážky se zákazem hry. Pokud je známo nebo 
prakticky jisté, že míč se nachází v biozóně, hráč musí využít úlevu podle příslušných možností Pravidla 26-1 
nebo jinak (viz Dropovací zóny). Pokud biozóna hráči překáží v postoji či v prostoru zamýšleného švihu, musí 
využít beztrestnou úlevu. 
Platí vzorové místní pravidlo - viz Pravidla golfu, Dodatek I, Část A, 2c, str. 124-126. 

5. Solitérní balvany (i skupina) kdekoli na hřišti jsou nedílnou součástí hřiště. Vyskládané kamenné zídky jsou 
nepohyblivé závady. 

6. Všechny umělé cesty v areálu jsou závady, a to včetně bezprostředně přiléhajících dotčených (špatně 
zatravněných či vyježděných) oblastí. Všechny ostatní závady podle definice (lavičky, cedule, kolíky, terče ...). 

7. Půda v opravě je vyznačena modrými kolíky nebo uzavřenými bílými čárami, popř. přerušovanými čárami.  

8. Půdou v abnormálním stavu jsou drenáže, výkopy či zásypy se štěrkem a případné erozní splachy se štěrkem.  
Pozor - holé, popř. špatně zatravněné plochy stejně jako stopy po mechanizaci nejsou samy o sobě půdou 
v abnormálním stavu (pokud tak nejsou speciálně označeny) a míč se musí hrát, jak leží.   

9. Ochrana mladých stromků: Chráněny jsou stromky opatřené podpůrným kůlem nebo kůly, kotvícími lany a keře 
opatřené modrou stuhou. Ke stromku v takovém případě patří i celá kořenová oblast. V případě překážení hráč 
musí využít úlevu. Platí vzorové místní pravidlo - viz Pravidla golfu, Dodatek I, Část A, 2b, str. 123-124. 

10. Dropovací zóny: Na jamkách č. 7 Forest a č. 6 Meadows jsou definovány Dropovací zóny, a to jako aktuální 
plocha oranžových odpališť (jak určeno odpališťovými kameny). Pokud je známo nebo prakticky jisté, že míč je 
ve vodní překážce či biozóně nebo je v ní ztracen, hráč může s jednou trestnou ranou spustit míč v dané 
dropovací zóně. 

11. Call Holes: Jamky č. 2 Forest, č. 7 Forest a č. 6 Meadows jsou tzv. „Call Holes“. Pokud na odpališti jamky  
už čeká další skupina v okamžiku, kdy všechny míče předchozí skupiny leží na jamkovišti a skupina ještě nezačala 
patovat, hráči musí označit své míče, ustoupit do bezpečí (za jamkoviště nebo vedle něj) a nechat další skupinu 
odehrát jejich první rány. Teprve potom mohou začít patovat. Pokud další skupina dorazí na odpaliště až poté, 
co předchozí skupina začala patovat, skupina dokončí patování bez přerušení. 

12. Vícenásobné dropování: Pokud hráč využívá úlevu od biozóny v místě, kde k ní bezprostředně přiléhá cesta 
(Meadows č. 6) nebo půda v opravě (Meadows č. 8), musí provést spuštění standardně podle Pravidla 26-1  
a teprve následně řešit další úlevu, pokud se pro ni rozhodne. Nemůže hned v jednom kroku jít až za onu 
přiléhající oblast, ledaže by se takové místo nacházelo do dvou délek hole od místa přechodu, ne blíže jamce. 
Pozor - neoznačená oblast vedle cesty (plná štěrku) na jamce č. 4 Forest se bere jako její součást! 

Trest za porušení místních pravidel:  
dvě trestné rány ve hře na rány 

ztráta jamky ve hře na jamky 

  


