
 
 
Místní pravidla 

1. Hranice hřiště 
*Hranice hřiště je vyznačena bílými kolíky, ploty nebo ohradou (dřevěné kolíky spojené 
drátem/provazem) 
 
2. Trestné oblasti 
* Trestné oblasti jsou označeny žlutými resp. červenými kolíky nebo červenou barvou obrubníku 

na jamkách č. 9 a 15 
* Na jamkách 2, 3, 4 a 5 je na jinak neoznačených místech hranice červené trestné oblasti 

vyznačena hranicí kamenného dláždění jezera a jeho přítoků nebo hranou dřevěné palisády – 
míč je v trestné oblasti, pokud se dotýká kamenného dláždění nebo palisády 

* Neoznačené vodní toky a drenážní strouhy jsou považovány za červené trestné oblasti. 
* V případě neoznačení vodního toku nebo její části je tato vymezena přirozenou hranicí 

vodního toku  
* Trestné oblasti se zákazem hry – oblast uvnitř červené trestné oblasti na jamkách 2, 3, 4 a 5 

označená červeno zelenými kolíky je oblastí se zákazem hry. Vstup i hra z této oblasti jsou 
zakázány. Jestliže je míč v této oblasti se zákazem hry, nesmí ho hráč hrát, jak leží, a musí 
využít úlevu od překážení oblasti se zákazem hry podle Pravidla 17.1e. Pokud míč neleží 
v trestné oblasti se zákazem hry a ta překáží v postoji nebo švihu, postupuje hráč beztrestně 
podle pravidla 16.1f (2) 

3. Půda v opravě  
* je označena modrými kolíky, modrou nebo bílou uzavřenou čarou 
* stopy po pneumatikách pracovních strojů na plochách sečených do výše ferveje 
* stromky s oporou 
* opravené či nově zaseté plochy 
 
4. Elektrické vedení (jamka č.3) 
* při zasažení elektrického vedení (dráty, sloupy) je hráč povinen ihned beztrestně opakovat 

ránu 
 
5. Nepohyblivé závady 
* všechny součásti zavlažovacího systému 
* lavičky, čističe míčů, grafické plány jamek, reklamní tabule, vzdálenostní značky, odpadkové 

koše 
* zpevněné cesty a nezatravněná část hřiště, která k cestě přímo přiléhá 
* přechodové můstky na jamkách č. 3, 5, 9, 11. Leží-li míč v trestné oblasti, nelze použít úlevu od 

překážení nepohyblivé závady  
* umělé odvodňovací kanálky v poli s ochrannou mřížkou i bez ní 
* okrasné záhony v okolí klubovny ohraničené betonovým obrubníkem 
6. Pohyblivé závady 
* mobilní značky na hřišti ukazující směr postupu nebo dávající pokyny hráčům 
* kameny v bankrech 
 
7. Dropovací zóna (jamka č. 2) 
* je označena odpališťovými kameny a nápisem „drop zone“. Vyznačení dropovací zóny se řídí 

stejnými pravidly jako vyznačení odpaliště 
* je-li míč v jezeře v trestné oblasti vpravo nebo trestné oblasti se zákazem vstupu vlevo, nebo 

je-li známo nebo prakticky jisté, že tomu tak je, může hráč jako doplňkovou možnost 
k možnostem postupu podle pravidla 17.1, s připočtením jedné trestné rány spustit míč 
v dropovací zóně. Tato dropovací zóna je oblastí úlevy podle Pravidla 14.3. 


