
WGM CZECH OPEN 2018 
Beroun Golf Club, 15. - 18. 8. 2018 

Beroun 13.8.2018    Víťa Štrouf, hlavní rozhodčí 
    Leoš Vojtěšek, ředitel turnaje 
 

 
 

MÍSTNÍ PRAVIDLA 
 

Platí Místní pravidla a Stálé podmínky soutěží uvedená v Hard Card PGA 2018 s následujícími 
doplňky a upřesněními: 

1. Hranice hřiště 
Hranice hřiště jsou vyznačeny bílými kolíky a ploty, a to na jamkách č. 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15 a 16 a 
dále bližším okrajem chodníku podél parkoviště na jamce č. 6. Mimo hřiště je též oplocený 
vodárenský objekt mezi jamkami č. 2, 3 a 5 – zde hranici určuje oplocení.  

2. Vodní překážky 
Vodní překážky a podélné vodní překážky jsou vyznačeny žlutými resp. červenými kolíky a čárami. 

3. Nepohyblivé závady a nedílné součásti hřiště 
Nepohyblivými závadami jsou všechny objekty dle definice a dále kameny uložené podél cest, 
palisáda v bankru na jamce č. 3, dekorativní kameny na jamce č. 7, okrasné záhony v okolí klubovny 
(zejména za jamkovištěm č. 6) a malé oplocení přiléhající k cestě mezi jamkami č. 2 a 5. Oblast 
ohraničená plotem za jamkovištěm jamky číslo 7 je považována za součást nepohyblivé závady a její 
hranice jsou určeny tímto plotem. 

4. Nedílnou součástí hřiště jsou naopak všechny samostatné kamenné zdi a zídky, např. malé 
struktury vpravo na jamce č. 2 či velké opěrné zdi na jamkách č. 4, 11 a 17/18.  
Mulčovací kůra není závada ani půda v opravě, jednotlivé kousky mulče pak jsou volné přírodní 
předměty. 

5. Půda v opravě 
Plochy označené modrými kolíky nebo bílou čárou, všechny i případně neoznačené drenážní výkopy. 
Modré kolíky s černou hlavou na jamkách č. 13, 14 a 15 mají status nepohyblivých závad, ale 
nevyznačují žádnou půdu v opravě pro tento turnaj. 
Místa se suchou travou se nepovažují za půdu v opravě (pokud není označena bílou čarou) a míč se 
hraje tak jak leží. 

 
Bod 2. Specifikace povolených drážek a důlků v sekci B – Podmínek soutěže (Hard Card PGA 2016) 
nebude v této soutěži aplikován 
 

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍCH PRAVIDEL: 2 trestné rány 
 


