Místní pravidla X-Golfu na hřišti Velké pardubické Cross Country 2016
Turnaj se hraje dle pravidel golfu ČGF a níže uvedených místních pravidel pro tento turnaj.
Případné spory nad rámec pravidel golfu ČGF a níže uvedených místních pravidel se řeší při hře
tak, aby nezvýhodňovaly jednu ze stran sporu. O nevyřešených sporech rozhodne následně
soutěžní výbor. Porušení pravidel dohodou mezi hráči není dovoleno a řeší se diskvalifikací.
Hra v poli
a/ Při hře je povoleno stavět míče ne blíže k jamce u žen na maximální vzdálenost 3 stop obuvi,
u mužů na 2 stopy. Týčko lze použít pouze u prvního odpalu na jamce. Je zakázáno
manipulovat s označením „NEX TEE“, překáží-li ve hře, k tomu slouží stavění, ne blíže
k jamce. Před odehráním míče v poli prvním hráčem, označte místo odpalu týčkem!!!
b/ Hranice hřiště je zvýrazněna červeně na plánku ve Score Card, na hřišti příslušným
označením. Nerespektování autu znamená následnou diskvalifikaci!!!
c/ Za dohranou jamku se považuje stav, že míč zůstal v klidu ve vyznačeném kruhovém
prostoru kolem jamkové tyče o průměru 40 cm. Pokud se míček dotýká vně prstence, nejedná
se o dohranou jamku!!!!! Porušení tohoto pravidla má za následek diskvalifikaci obou
hráčů!!!
d/ Limit na nalezení ztraceného míčku je max. 5 minut. Pomalejší flajty jsou povinny uvolnit
dráhu rychlejším flajtům.
e/ Při zahrání míče do podélných a příčných překážek ze živého plotu, vodních toků a ploch se
postupuje jako by byl míč ve vodní překážce podélné, resp. příčné. Nelze míček beztrestně
vyndat a stavět na vzdálenost dvou, resp. tří stop obuvi!!!!
f/ Na jamce č.4 „Taxis“ je pravý vnitřní aut vyznačen praporky, reklamními panely a pravým
živým plotem před Taxisem!!!!! První ránu je třeba hrát od hadího příkopu rovně – rovnoběžně
s tribunami a teprve poté přes Taxis. „Ranaři“ mohou hrát „první“ až před Taxis, resp. za
k jamce…….
g/ Při soutěži Drive Nereast To Pin na jamce č.1 se bude hodnotit nejkratší vzdálenost od
vyznačeného bodu – stožáru se státní vlajkou ČR, měřená přiloženou šňůrou. Platné míče do
soutěže jsou pouze dopady do vyznačené výseče, ale s míči mimo výseč se pokračuje ve hře.
h/ Pokud hráč zahraje míč do oraniště tak, že je těžko dostupný a musí jej tam ponechat, může
použít variantu s jednou trestnou ranou a nový míč umístit na hratelné místo, ne blíže k jamce.
i/ Nereast To Pin hrají ženy na jamce č. 18 a muži na jamce č.19 – memoriálová jamka
Jaromíra Kalouska. Všichni hráči hrají do soutěže všech 19 jamek.
j/ Nejbližší rány vložených soutěží označují hráči pomocí posuvného označení a zápisem
svého jména na přiložený karton. Měřit se bude až nejlepší výkon.
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