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Místní pravidla

Hranice hřiště:
a.  bílé kolíky / jamka č.1, 2, 8 a 9 /
b.  veškerá oplocení hřiště

Vodní překážky:
a.  podélné vodní překážky 
na jamkách č. 2, 3, 4, 5, 7, 8 a 9 vyznačené červenými kolíky
b.  vodní překážka na jamce č.9
    vyznačená žlutými kolíky

Půda v opravě:
Označená modrými kolíky, ze které je hra zakázána. 
Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast překáží hráči 
postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, musí hráč použít úlevu podle Pravidla 25-I.
TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA :
Jamková hra – ztráta jamky, hra na rány – dvě trestné rány

Nepohyblivé závady:
a.  všechny cesty 
b.  ochranné sítě
c.  rozhledna na jamce č.5
d.  odpadkové koše, lavičky, součásti informačního a reklamního systému

Části hřiště vyžadující ochranu:
Mladé stromky a keře do průměru kmene 20cm. 
Jestliže takový stromek nebo keř překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšle-
ného švihu, musí se míč zvednout a beztrestně spustit 
v souladu s Pravidlem 24-2b (nepohyblivá závada).
TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:
Jamková hra – ztráta jamky, hra na rány – dvě trestné rány.

Golf Klub Hukvaldy, o. s.,
Horní Sklenov 74, 739 46 Hukvaldy

www.golfhukvaldy.cz  
Rezervace tee time a bližší informace:

tel.: 732 241 322 (recepce klubu)
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