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MÍSTNÍ PRAVIDLA
 

Platí Místní pravidla uvedená v

1. Hranice hřiště je definována bílými kolíky a bílými čárami na jamkách 

a na jamkách č. 15 a 16 vlevo. Elektrický ohradník je již mimo hřiště.

Vnitřní aut na jamce č. 15 vpravo platí pouze pro hru na této jamce a je definován červeno

kolíky a červenou čarou, přičemž samotná čára je v

vyznačují okraj červené trestné oblasti a dané kolíky mají vždy status 

Vnitřní aut na jamce č. 18 vpravo platí pouze pro hru na této jamce a je definován černo

a bílou čarou. Při hře na jamce č. 10 (popř. 1) mají tyto kolíky status 

2. Trestné oblasti jsou značeny červenými (popř. na ja

3. Nepohyblivé závady jsou všechny objekty a předměty dle definice, zejména pak, avšak nikoli výlučně, 

všechny umělé (asfaltové, betonové, štěrkové, pískové) cesty pro autíčka a údržbu, včetně okrajů a 

přiléhajících ploch poškozených provozem, stejně jako solitérně umístěné balvany, kamenné 

vzdálenostní značení, kamenná hradba za jamkovištěm jamky č. 9 a osazené umělecká díla.

4. Půda v opravě je vyznačena uzavřenými bílými souvislými či přerušovanými čárami.

5. Nedílné součásti – Jakékoli neoznačené náspy, rýhy nebo příkopy mimo sečené oblasti, ať už odkryté 

nebo zasypané, jsou nedílnou součástí a nepředstavují půdu v

6. Ochrana mladých stromků – oblasti se zákazem hry

Stromky s opěrným kůlem nebo ochranným pletivem, stejně jako semenáčky označené solitérními 

barevnými kolíky (bez ohledu na jejich barvu) 

Při jejich překážení hráč musí využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1a.

vývody ze země v okolí stromků jsou samostatná nepohyblivá závada se standardní úlevou.

7. Povolené stavění – Jestliže hráčův míč leží v poli v části sečené na výšku ferveje nebo nižší, může hráč 

jednorázově využít beztrestnou úlevu tak, že umístí 

Referenční bod: Původní poloha míče. 

Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu:

těmito omezeními:  

Omezení rozsahu oblasti úlevy: Nesmí být blíže jamce, než referenční bod

hře, jakmile je úspěšně umístěn, a úlevu pak nelze znovu opakovat.

Trest za porušení místních pravidel: Všeobecný trest (dvě trestné rány)
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Původní poloha míče.  

Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Délka běžného gripu (vyjma patru), avšak s 

Nesmí být blíže jamce, než referenční bod a musí být v poli. Míč je ve 
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