
Časový limit: 
4 Hod 30 Minut

Time limit: 
4 hours and 30 min

Opravte stopy po dopadu míče na green!
Vracejte vyseknuté kusy trávy!
Uhrabávejte bunkery a udržujte pořádek!

Opravte stopy po dopadu míče na green!
Vracejte vyseknuté kusy trávy!
Uhrabávejte bunkery a udržujte pořádek!

Místní Pravidla
Local Rules

1 Hranice hřiště jsou vyznačeny kůly elektrického ohradníku 
s občasným bílým označením, ploty, bílými kolíky. Hranice 

hřiště vyznačena bílými kolíky na jamce č. 15 tvoří tzv. vnitřní aut, 
tj platí pouze při hraní této jamky. Na jamce č. 6 je navíc součástí 
hřiště celá sečená plocha bílého odpaliště, veškerá plocha okolo 
něj až po ohradník je mimo hřiště.

2 Trestné oblasti (Penalty Areas) jsou vyznačeny žlutými 
resp. červenými kolíky na jamkách č. 6, 7, 8, 9 a 17 kůly 

elektrického ohradníku s občasným červeným označením. Tato 
konkrétní část ohradníku je sama o sobě nepohyblivou závadou 
(a v rámci trestné oblasti - Penalty Areas tak od ní není úleva).

3 Nepohyblivými závadami jsou zejména, avšak nikoliv 
výlučně, tyto objekty na hřišti: kabina startéra, všechny 

můstky, postřikovače a drenáže, lavičky, odpadkové koše, čis-
tiče míčů a informační cedule, všechny cesty s umělým, zejmé-
na štěrkovým povrchem (včetně kamenů a pražců podél nich), 
elektrický ohradník vyznačující hranice trestných oblastí (Penalty 
Areas) a mladé stromky s podpůrnými kolíky.

4 Část kopečku mezi jamkami č. 13 a 14 tvořena kameny jsou 
nedílnou součástí hřiště. Nepohyblivé závady (zasazené 

kameny) na jamkách č. 7,8,9,12, vč. cest s umělým povrchem 
Pravidlo 16.1.

5 Kameny v bankru jsou pohyblivé závady. 

6 Ochrana mladých stromků rozpoznatelných podle označení 
modrou barvou nebo modrou stužkou je definována, jak je 

uvedeno v Pravidle 16.1b.

7 Chráněné biozóny, ze kterých je hra a vstup do nich 
zakázány, jsou vyznačeny červenými kolíky s černou hlavou 

a jsou prohlášeny za trestné oblasti (Penalty Areas).

8 Dropovací zóny na jamkách č. 10 a 17 jsou označeny kolíkem 
bílé barvy s nápisem DZ a barevnými pruhy. Slouží jako do-

plňková možnost pro spouštění míče při úlevě od štěrkové cesty 
(včetně kamenů) - Pravidlo 16 nebo při úlevě od trestných oblastí 
(Penalty Areas) vlevo i vpravo - Pravidlo 17.

9 Jestliže míč zasáhne drát výškového elektrického vedení na 
jamce č. 6, rána se ruší a hráč musí hrát míč z místa, které 

je co nejblíže místu, odkud byl naposledy odehrán původní míč.

1   The boundaries of the golf course are marked with the stakes 
of electric barrier, which are intermittently painted with white 

colour, and with fences and white sticks. The boundary at the hole 
No.15, marked with white sticks, creates so called internal out 
which is valid only when this hole is being played. At the hole No. 
6 also the whole mowed white tee-off area is a part of the golf 
course, but all the surrounding surface as far as the electric barrier 
is out of bounds.

2 Penalty Areas are marked with yellow or red sticks at the 
holes No. 6, 7, 8, 9 and with the stakes of electric barrier, 

which are intermittently painted red, at the hole No. 17. This par-
ticular part of the barrier is an inmovable obstruction itself and 
therefore within the lateral water hazards there is no relief of it.

3 The following objects in the golf course are particularly, but 
not solely, counted among immovable obstructions: the 

starter’s cabin, all bridges, sprinklers and drainages, benches, gar-
bage cans, ball cleaners and information boards, as well as all the 
paths with artificial surface (especially those covered with gravel) 
including stones and wooden beams along them. Also the elec-
tric barrier marking the boundaries of the Penalty Areas, and the 
young trees with supporting stakes are counted among immov-
able obstructions.

4 The part of a mound between holes 13 and 14, which is made 
of stones, is an integral part of the course. Embedded stones 

on holes 7, 8, 9, 12, and 15 including the paths with artificial sur-
face are considered as immovable obstructions (see Rule 16.1.)

5 The stones in the bunkers are movable obstructions. 

6 Protection of young trees, identified by a blue marking or a blue 
ribbon, is defined in accordance with the Rules of Golf 16.1b.

7 Environmentally sensitive areas, which are prohibited to en-
ter or play from, are marked with black headed red stakes 

and are considered as Penalty Areas.

8 Drop zones on the holes No.10 and 17 are defined with white 
stake marked with sign DZ and coloured rainbow. They serve 

for an additional possibility of droping the ball when relieved from 
gravel path (including the stones alongside.) Rules of Golf 16 or 
17 (Penalty Areas).

9 In case that the ball hits power lines at the hole No.6, the shot 
is cancelled according the rule 20-5 and the player has to 

shoot from the place as close as possible to the place from which 
the ball was originally played.

Please remove ball prints on the grass after the ball lands on the green!

Put back any pieces of lawn and divots that you have removed! 

Rake the bunkers smooth and keep them tidy!

Opravte stopy po dopadu míče na green!

Vracejte vyseknuté kusy trávy!

Uhrabávejte bunkery a udržujte pořádek!


