
MÍSTNÍ PRAVIDLA GCLKO

Závady (pravidlo 24)
• Nepohyblivými závadami jsou: mladé stromky s oplocením, všechny součásti zavlačovacího

a odvodňovacího systému, koše na odpadky, stojany s popisky, lavičky, mosty, altány, 
betonové skruže a poklopy kanalizace, všechny cesty s umělým povrchem, bouda na jamce 
č.1, stožáry, dráty elektrického vedení a  kabely a jiné uměle vytvořené předměty.

• Jestliže míč zasáhne nepohyblivou závadu: stožár, drát elektrického vedení nebo kabel, rána 
se ruší a musí se beztrestně opakovat. 

• Kameny v bunkrech a mobilní značky na hřišti (např. next tee) jsou pohyblivými závadami.

Půda v abnormálním stavu - půda v opravě (pravidlo 25)
• Půda v opravě je označena modrými kolíky nebo čárami a je zakázáno z ní hrát.
• Jako půda v opravě jsou označeny také stopy po pneumatikách pracovních strojů údržby na 

nízko sekaných plochách. 

Míč mimo hřiště - hranice hřiště (pravidlo 27)
• Hranice hřiště jsou označeny bílými kolíky na jamce č.2, 3, 4 a 9.
• Na jamce č.1 neplatí out ohraničující jamku č.2.

Dropovací zóna
• Jamka č.4: Jestliže míč skončí ve vodní překážce označené žlutými kolíky, může hráč s 

připočtením jedné trestné rány spustit míč na odpališti této jamky označeném modrými 
kameny.

• Jamka č.7: Jestliže míč skončí ve vodní překážce za jamkovištěm a přešel spojnici žlutých 
kolíků, může hráč s připočtením jedné trestné rány spustit míč na odpališti jamky č.8 
označeném žlutými kameny.

• Jamka č.8: Jestliže míč skončí ve vodní překážce a přešel spojnici žlutých kolíků, může hráč
s připočtením jedné trestné rány spustit míč v dropovací zóně pod hrází této vodní překážky.

• Jamka č.9: Jestliže míč skončí v prostoru na cestě mezi jamkovištěm a plotem za cestou, 
může hráč bez připočtení trestné rány spustit míč v dropovací zóně nad jamkovištěm. 

Prosíme hráče, aby při hře dodržovali pravidla golfu a etiketu a dbali také na tyto zásady:
• Na odpalištích neprovádějte cvičné švihy.
• Vyseknuté divoty (řízky) vracejte na původní místo.
• Správným způsobem opravujte (vypichovátkem) pitchmarky (důlky po dopadu míče) 

na jamkovištích.
• Zarovnejte uhrabáním stopy v bunkerech.
• Chovejte se ohleduplně a nerušte při hře ostatní hráče na hřišti.

Porušením Provozního řádu, místních pravidel GCLKO a platných Pravidel golfu může být 
hráč z hřiště vyloučen, při opakovaném porušování také trvale. 

Dodržování zásad bezpečnosti a odpovědnosti:
Každý hráč plně zodpovídá za případné škody, které způsobí vlastním zapříčiněním, nedodržením 
Provozního řádu, Místních pravidel GCLKO a nedodržením pokynů zaměstnanců, ať už na svém 
zdraví či zdraví jiných osob, na majetku svém, klubu nebo jiných osob.


