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generální partner:
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1/ Vstup na hřiště je povolen pouze po úhradě řádného vstupného.
2/ Na hřišti je nutno se pohybovat po vyznačených cestách a dbát bezpečnosti jak své 

tak ostatních hráčů.
3/ Je přísně zakázáno provádět odpal z odpaliště č. 1 a č. 3 je-li někdo na přiléhající 

cyklostezce.
4/ Zákaz používání míčů z driving range, hráč bude vyloučen ze hry !!! 
5/ Zákaz odkládání golfových bagů na jamkovišti (greenech).
6/ Povinnost vracet divoty (řízky) zpět na fervejích a odpalištích.
7/ Opravujte stopy po dopadu míčků na jamkovištích (greenech).
8/ Vždy po sobě upravte povrch písečných bunkerů.
9/ Všechny vzdálenosti jsou měřeny v metrech z odpališť do středu greenu.
10/ Společné odpaliště je pro jamky č. 3 a č. 6
11/ Při přechodu z odpaliště č. 3 na green jamky č. 3 je povinen použít cestičku kolem 

zahradního domku.
12/ Dodržujte tempo hry.
13/ Dodržujte vždy pokyny maršála a pracovníků GPL.

1/ Na hřišti jsou odpaliště sloučena pro všechny skupiny hráčů (muži, ženy, děti).
2/ Hranice hřiště (prav. 2.1) jsou vymezeny, autovými kolíky bílé barvy a elektrickým ohradníkem.
3/ Trestná oblast se zákazem hry a vstupu. Na jamkách č.3, č.4 a č.5 se nachází trestná oblast se 

zákazem hry a vstupu označena červenými kolíky s černou hlavičkou. V případě, že míč skončí v této 
trestné oblasti, musí hráč využít úlevy s jednou trestnou ranou. Pokud míč leží mimo trestnou 
oblast, avšak trestná oblast překáží v postoji či vykonání švihu, musí hráč využít beztrestnou úlevu.

4/ Drop zóny. „Jestliže je míč v trestné oblasti na jamce č.3 (jezírko) včetně případu, kdy je známo 
nebo prakticky jisto, že míč, který nebyl nalezen, se zastavil v dané trestné oblasti, má hráč 
následující možnosti úlevy, všechny s jednou trestnou ranou:

  · Využít úlevu podle Pravidla 17.1, nebo
  · Spustit původní nebo jiný míč v dropovací zóně označené černými kameny. Tato dropovací zóna je   

   oblastí úlevy podle Pravidla 14.3." 
5/ Elektrický ohradník. „Jestliže hráčův míč leží na hřišti ve vzdálenosti nejvýše dvou holí od 

elektrického ohradníku vyznačujícího hranici hřiště na jamce č.4 může hráč využít úlevu podle 
Pravidla 16.1, (beztrestná úleva) když jako referenční bod použije místo, které je do vzdálenosti dvou 
holí od elektrického ohradníku a stejně daleko od jamky, jako je původní poloha míče. 

6/ Elektrické vedení. „Jestliže je známo nebo prakticky jisto, že hráčův míč zasáhl drát elektrického 
vedení [nebo sloup elektrického vedení, podpěry vedení či jiné pomocné kabely] během hry, rána se 
nepočítá. Hráč musí beztrestně hrát míč z místa, odkud hrál svou předchozí ránu (viz Pravidlo 14.6).

7/ Půda v opravě (prav. 16 beztrestná úleva) je značená modrými kolíky. Z půdy v opravě je zakázáno 
hrát i vstupovat. Hráč smí pouze vhodnou pomůckou vyzvednout míč bez vstupu do označené 
oblasti. Hráč musí čerpat úlevu, včetně překážení od postoje nebo zamýšleného švihu viz, prav. 16.1f 
(bez trestné rány)

8/ Nepohyblivé závady (prav.16.1 beztrestná úleva) dle příslušné definice dále pak:
 a) Všechny pevné součástí navigačního systému, čističky míčků, odpadkové koše, lavičky. b) Všechny 

součástí zavlažovacího systému c) Objekt zahradního domku mezi jamkami č.2 a č.3. d) Stožáry 
elektrického vedení a osvětlení. e) Ochranná síť u cyklostezky za greenem č. 3. 

9/   Pohyblivé závady (prav. 15.2 )
 a) Značky na hřišti ,, NEXT TEE“. b) Všechny kolíky s výjimkou kolíků vyznačujících hranice hřiště
 c) Hrábě v bunkrech a přírodní nečistoty (kameny, větve apod.)

Provozní řádPopis hřiště a místní pravidla
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Dodržujte bezpečnost svou i druhých hráčů, pohybujte se po vyznačených cestách.
Neodpalujte míče, pokud se kdokoli pohybuje na přilehlé cyklostezce. 
Hráč odpovídá za škodu způsobenou svou činností.

Po dobu hry umístěte vstupenku na viditelném místě. 
UPOZORNĚNÍ!
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Hole Meters Par Player 1 Player 2 Player 3 MarkerStroke +

Player 1 Player 2 Player 3 MarkerStroke +Hole Meters Par

 1 90 3

 2 85 3

 3 87 3

 4 56 3

 5 64 3

 6 63 3

 1 – 6 445 18

 7 90 3

 8 85 3

 9 87 3

 10 56 3

 11 64 3

 12 63 3

 7 – 12 445 18

 13 90 3

 14 85 3

 15 87 3

 16 56 3

 17 64 3

 18 63 3

 1 – 6 445 18

 7 – 12 445 18 

13 – 18 445 18

TOTAL 1335 54
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DZhranice hřiště
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půda v opravě /beztrestný drop/

trestná oblast /vodní překážka/

drop zóna
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sloup vysokého napětí

Podpis / Signature

Vymezení hrací plochy


