
Tak i takhle to může dopadnout … a co s tím? 

O pravidlech v situacích nečekaných 

Jednou z věcí, která vás jako nadšené golfisty zdá se 
nejvíc zajímá, jsou golfová pravidla. Díky pořádání 
oblíbených turnajů na akademickém hřišti jsem si 
musel na základě vašich zvídavých dotazů udělat jasno 
v pár věcech a přitom jsem objevil některé zajímavosti, 
o které bych se s vámi v tomto díle rád podělil.  


Příjemné prázdninové čtení!


Aktuálně 

V sobotu 26.6. se 
konal další turnaj 
na akademickém 
hřišti určený 
pohodovým 
golfistům, kteří 
dávají přednost 
kratší dopolední 
hře před 
pětihodinovou 
anabází po velkém 
hřišti:-). Tentokrát 
se nás sešlo 15 a 
to nejen z Beřovic.      
Vítězem se stal 
pan Vladimír 
Černý (33 ran, 
tedy +6, krásný 
výsledek!), druhé 
místo obsadil pan 
Jaroslav Bartoň a 
třetí skončila paní 
Miloslava 
Klausová.  Fotka je 
na další stránce, 
aby byla pořádně 
vidět:-) 

Příští turnaj se 
bude konat v 
sobotu 10.7. 
Přihlásit se můžete 
na recepci nebo 
zde (server ČGF).

Beřovický zpravodaj 
Nehrajte příliš často. Dvě kola denně celkem stačí. 

Harry Vardon, šestinásobný vítěz The Open 

3. července 2021

https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=662147700
https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=662147700


Turnaj na akademii 26.6.2021 

Zleva třetí Miloslava Klausová, vítěz Vladimír Černý, druhý Jaroslav Bartoň 

 

A jdeme na ty situace 

1. Míček je v divotu na fairwayi - 
mám nárok na úlevu? 

      (Divot=díra po odpalu) Je to nefér - 
někdo před vámi odehrál z fairwaye, nevrátil 
zpátky “řízek” a váš míček si vybral zrovna 
tohle místo…a golfová pravidla mají být fér! 
Takže…vracejte řízky, úleva není - musíte 
hrát míč, jak leží, pravidlo 8.1. Míč v postoji 
víc vzadu, váha na přední nohu, kratší hůl a 
strmý švih. A je to:-). 

2.  Míček zůstal na stromě… 

     Až přestanete klít nebo se smát (podle 
povahy), máte tři možnosti:  můžete hrát ze 
stromu (tak, jak leží), prohlásit za 

nehratelný nebo ztracený. První možnost je 
beztrestná, pokud jste ochotni riskovat 
lezení po větvích, pád, zranění a zveřejnění 
videa na sociálních sítích od vašich 
spoluhráčů. Kromě toho rána asi nebude 
nejlehčí… Druhé dvě možnosti jsou s 
trestnou ranou: Prohlásit míč za 
nehratelný můžete kdekoliv na hřišti, jen ho 
musíte předtím identifikovat. To znamená 
pokud na něj nevidíte, buď na ten strom 
vylézt anebo míček setřást. Poté ho spustíte - 
referenční bod je přímo pod místem, kde 
míček byl ve stromě, naměříte na každou 
stranu jednu délku hole ne blíž jamce a do 
vymezeného půlkruhu míč spustíte. Třetí 
možnost - prohlásit za ztracený míč musíte, 
pokud nejste schopni ho ve stromě najít 
nebo i jen identifikovat (je fakt vysoko). V 
tom případě musíte zpátky na místo 
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posledního odpalu…a pamatujte, na hledání 
a identifikaci míče máte tři minuty. 

3. Mohu položit na zem hůl jako pomůcku 
pro míření? 

Tohle je občas k vidění a dříve to bývalo 
beztrestné, pokud hráč před ranou hůl 
odstranil (jde o hůl položenou před chodidly 
ve směru rány). Nyní je i tento postup 
nepovolený (Pravidlo 10-2, dvě trestné). 

4. Myslel jsem, že můj míč je ztracen, 
zahrál jsem jiný a pak jsem našel ten 
první - mohu ho hrát? 

    Ne, uvedl jsem nový míč do hry, ten 
původní už není ve hře. (Proto je důležité 
hrát provizorní míče, kdykoliv je pochybnost 
o poloze původního míče, kromě situace, 
kdy je jisté, že dopadl do trestné oblasti.) 

Jedna hezká vyjímka je, pokud naleznete 
svůj původní míč v jamce. V tom případě jste 
dokončili jamku a počítají se pouze rány 
původním míčem.) 

5. Při cvičném švihu jsem se omylem 
dotkl míče… 

    Pokud je to na odpališti, míč ještě není ve 
hře - tím se stává až po odpalu. Není to tedy 

trestné, i kdyby vám spadl z týčka (při 
cvičném švihu). Vraťte na týčko a odpalte. 

Pokud je to kdekoliv v poli, máte jednu 
trestnou ránu, míč vraťte na původní místo 
a odehrajte.  

Pokud je to na greenu, není to trestné, 
vraťte míč na původní místo a odehrajte. 

Pokud byste míč nevrátili na původní místo, 
máte dvě trestné. 

6. Počítá se i netrefení míčku jako rána? 

Ano :-(. 

    7. Patuji z fairwaye, ale překáží mi 
sprinkler (hlava zavlažovače). Mám nárok 
na úlevu? 

    Sprinkler je překážka, od které obvykle 
máte nárok na úlevu, pokud překáží v 
postoji nebo švihu. Takže pokud míč leží tak, 
že sprinkler v těchto úkonech překáží, pak 
ano, máte nárok na beztrestnou úlevu. 
Pokud však překáží jen v dráze patu, úleva 
dle pravidla 16 není možná.  

  8. Hraje první hráč, který je mimo 
green?  

Ne. Váš spoluhráč je na greenu, třicet metrů 
od vlajky, vy jste sice v roughu, ale deset 
metrů od vlajky. Stále platí, že první má hrát 
ten, kdo je dál. Pokud se dohodnete jinak a 
nevznikne nikomu výhoda, je to na vás, 
kromě hry na jamky, kde vás soupeř může 
požádat o opakování rány, pokud zahrajete 
mimo pořadí… 
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9. Míč skončil v bunkru úplně zaplaveném 
vodou - mám úlevu? 

Jistě, jde o náhodnou vodu. Jen taková 
drobnost -pokud není celý bunkr označen 
jako půda v opravě modrým kolíkem, musíte 
spustit míč v bunkru…tedy vybrat si místo s 
mělčí vodou. Další možnost je s jednou 
trestnou ranou spustit míč mimo bunkr, ne 
blíž jamce. 

 10: A co je to ta náhodná voda? 

Nahromadění dočasné vody na povrchu, 
které je viditelné před nebo po zaujmutí 
postoje. Tedy obvykle louže. Rosa a vhkost 
nejsou náhodná voda. 

 11. A kam s hráběmi? 

To je poměrně častá otázka a jednoznačné 
pravidlo není. Ale častěji se doporučuje 
umisťovat hrábě mimo bunkr tak, aby 
překážely co nejméně. Pokud by byly v 
bunkru, mohly by zabránit míči skutálet se 
do přijatelnější polohy. 

 12. Míč na greenu se pohnul vlivem 
větru.  

Pokud míč nebyl předtím označen, hraje se z 
nového místa. Pokud byl označen ( a i 
zvednut, případně očištěn, vrácen na 
označené místo) a pak se pohnul, vrací se 
bez trestu na původní místo. 

  13. Zabořený míč       

Máte beztrestnou úlevu podle pravidla 16.3b 
kdekoliv kromě odpaliště, trestné oblasti, 
bunkru a greenu. (Na greenu míč označíte, 
zvednete, opravíte pitchmark a míč umístíte 
na původní místo). 

14. Poškození hole  

Chystáte se patovat a trefí vás míček 
netrpělivce za vámi. Vztekle odpálíte míč 
zpátky. (Dvě trestné, hra nesprávným 
míčem?) 

Odpatujete, netrefíte, vzteky zlomíte patr. 
Pokud jste začal hru se 14 holemi 
(maximum), máte smůlu a musíte zbytek 
kola patovat něčím jiným. Pokud jste měli 
holí méně než 14, můžete si bez zbytečného 
zdržování koupit nový v pro shopu. A počkat 
si na veselou diskuzi s netrpělivcem. 
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Tak to je protentokrát všechno. Moc 
novinek nebylo, asi budeme muset 
změnit název. Kdyby vás něco napadlo, 
dejte nám vědět. Stejně tak uvítáme vaše 
návrhy, čemu by se tento občasník mohl 
věnovat dále.  

Přejeme hezkou hru! 

 Kontakty: Adam Koukol  606 320 394   

                           Jakub Maštalíř  607 529 788 

                             Tomáš Čapek   777 572 737 

 

            

Mám něco ke klubu, údržbě hřiště atd. 

Vím co chci - profíka pro sebe nebo pro potomka 

Potřebuji  se zlepšit, ale nevím, jak na to. 

Mám takový problém…nápad… 

Neotravujte mě. 
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