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1. Hranice hřiště

9. Bezpečnost

Bílé kolíky. Veškerá oplocení hřiště. Veškeré bíle označené součásti

Cesta procházející jamkami

oplocení hřiště.

1, 2, 3, 4 je určena pro jezdce na koních a kočáry tažené koňmi. Na těchto
jamkách platí přísný zákaz odpalování, pokud projíždí nebo se blíží jezdci

2. Podélné vodní překážky

na koních či kočár s koňmi. Je přísně zakázáno odpalovat míče tímto

Podélné vodní překážky na jamkách č. 2, 6, 7, 9 vyznačené červenými

směrem. V případě kontaktu hráče-řidiče v golfovém vozíku – buggy s

kolíky nebo čarami.

jezdci na koních či kočárem taženým koňmi, má vždy jezdec na koni či
kočár přednost. Hráč-řidič je povinen jízdu přerušit, zastavit a vyčkat než

3. Příčná vodní překážka

jej jezdec na koni či kočár mine do bezpečné vzdálenosti. Porušení tohoto

Příčná vodní překážka na jamce č. 4, vyznačená žlutými kolíky nebo

pravidla má za následek okamžité vykázání z prostor hřiště.

čarami.
10. Chování na greenu
4. Půda v opravě

Každý hráč je povinen dbát o údržbu greenu a musí po sobě opravit

Půda v opravě, ze které je zakázaná hra, je označená modrými kolíky

způsobenou škodu v podobě pitchmarku. Platí zde pravidlo, že hráč má na

nebo čarami. Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast

greenu vždy opravit alespoň jeden (jakýkoli) pitchmark, a to i v případě, že

překáží hráči v postoji, nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč

jej nevytvořil vlastní hrou.

použít úlevu dle platných Pravidel. Půdou v opravě se rozumí také všechny
stromky označené modrou stuhou nebo modrou barvou.

11. Etiketa
Hráč má dbát na správné chování na hřišti a dodržovat golfovou etiketu.

5. Nepohyblivé závady

Telefonování při hře je nepřípustné chování.

Všechny cesty, součásti zavlažovacího systému, sprinklery, šachty závlah;
všechny součásti informačního a navigačního systému, dále odpadkové

12. Chráněné biozóny (ZÁKAZ VSTUPU A HRY!)

koše, myčky míčů a lavičky, sloupy el. vedení, skruž šachty vodního zdroje

Na jamkách 4, 5 jsou považovány za podélnou vodní překážku. Jsou

na jamce č. 5.

označeny červenými kolíky s černým pruhem. Pokud je míč v chráněné
biozóně nebo je oprávněný předpoklad ztráty míče v chráněné biozóně,

6. Pohyblivé závady

musí hráč postupovat dle platných Pravidel.

Kameny v pískových překážkách, všechny kolíky (kromě kolíku označující
hranici hřiště).

Trest
Trest za porušení místních pravidel je při hře na jamky ztráta jamky, při hře

7. Části hřiště vyžadující ochranu

na rány 2 trestné rány. Normou stanovený čas průchodu hřiště činí při hře

Mladé stromky a keře označené modrou stuhou nebo podpěrou. Pokud

na 9 jamek – 2.10h. Při nedodržení limitu má maršál, head greeneeper či

takový stromek nebo keř překáží hráči v postoji nebo

manager hřiště právo ukončit hru pomalého flightu na jamce nebo flight

v prostoru zamýšleného švihu, musí míč zvednout a beztrestně spustit dle

přesunout ve hře na další jamky.

platných Pravidel.
8. Zasažení drátů vysokého napětí
Pokud je oprávněný předpoklad, že míč zasáhl dráty vysokého napětí musí
hráč beztrestně opakovat ránu.

