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Nepohyblivé závady (Pravidlo 16)
Za nepohyblivé závady se rovněž považují:
a) žluté terče na fervejích označující vzdálenost 150 metrů od předního
okraje grýnu;
b) sloupy elektrického vedení – pokud míč zasáhne sloup (včetně jeho
betonového základu) či dráty elektrického vedení, rána se ruší a hráč musí
ránu beztrestně opakovat podle Pravidla 14.6;
c) cesta na jamkách č. 6, 7/resp. 15 a 16 v celé své délce.
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Půda v opravě (Pravidlo 16)
je vyznačena modrými kolíky a/nebo bílými čarami.
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DATE
COMPETITION

16

Pohyblivé závady (Pravidlo 15.2)
Za pohyblivé závady se rovněž považují:
a) kolíky červené a modré barvy označující trestnou oblast a půdu v
opravě;
b) distanční kolíky označující vzdálenost 100 metrů od předního okraje
grýnu.
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Hranice hřiště (Pravidlo 2.1)
na jamkách č. 2, 3, 4, 8, 9/resp. 11, 12, 13, 17, 18 hranici hřiště tvoří přilehlý
okraj státní silnice. Klubovna a její okolí leží mimo hřiště, což je vyznačeno
bílými kolíky.

TO TAL

MÍSTNÍ PRAVIDLA

7

8

Trestné oblasti (Pravidlo 17)
Trestnou oblast na jamkách č. 2, 3, 5, 6, 7, 8/resp. 11, 12, 14, 15, 16 a 17
vyznačují červené kolíky a odvrácený břeh Jizery.

TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍCH PRAVIDEL:
hra na rány – dvě trestné rány
hra na jamky – ztráta jamky

2
SCO R E

Dropovací zóny
jsou vyznačeny bílými čarami (viz Modelové místní pravidlo 8E-1).

1

Zahraje-li hráč míč do trestné oblasti za grýnem na jamkách č. 3, 5/resp. 12
a 14, může alternativně pokračovat ve hře – s připočtením jedné trestné
rány – z dropovací zóny, která je vyznačena vedle grýnu jamek č. 3 a 5/resp.
12 a 14.

3

4

5

6

Trestnou oblast na jamkách č. 4, 9/resp. 13 a 18 vyznačují červené kolíky na
obou březích Jizery. Pokud míč na těchto jamkách skončí v trestné oblasti,
hráč může postupovat podle Pravidla 17 nebo alternativně s jednou
trestnou ránou pokračovat ve hře z dropovací zóny vyznačené na levém
břehu Jizery.

