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20 NEJVĚTŠÍCH ZMĚN V PRAVIDLECH 
Od ledna 2019 vstupují v platnost nová pravidla. Nejde vůbec o kosmetické úpravy, neboť tentokrát R & A a USGA 

vyslyšely hlasy golfistů celého světa a zrychlení a zjednodušení hry podpořili i významnými změnami. 

1. Doba na hledání míče je zkrácena z pěti minut na tři. 

2. Pokud pohnete svým míčem při jeho hledání, je to beztrestné. 

3. Beztrestná úleva pro zabořený míč platí kdekoli. 

4. Měřit vzdálenost pro potřeby dropování lze nejdelší holí kromě 
putter. 

5. Míč se dropuje z výše kolen. 

6. Zákaz hry z nesprávného greenu i v případě, že na něm hráč při 

úderu jen stojí. 

7. Trefení sebe sama nebo vlastní výstroje je beztrestné. 

8. Dvojdotek se počítá jako jedna rána. 

9. Neúmyslné dotknutí se písku v bunkeru je beztrestné. N 

10. Nehratelný míč v písku lze dropovat se dvěma trestnými údery 

mimo bunker. 

11. Volné přírodní předměty lze odstranit kdekoliv včetně bunkerů a 

trestných oblastí. 

12. Vodní překážky se nyní jmenují trestné oblasti. 

13. Dotek země je v trestné oblasti bez penalizace. 

14. Pokud se míč na greenu po omarkování a vrácení pohne, vrací se 
beztrestně. 

15. Míč se po náhodném pohnutí na greenu beztrestně vrací na místo. 

16. Na greenu lze nyní beztrestně opravit všechna poškozená místa. 

17. Položení hole na zem pro nasměrování postoje není povoleno. 

18. Směrování hráče s pomocí caddyho není povoleno. 

19. Puttovat lze i s praporkovou tyčí v jamce, zasažení tyče je 
beztrestné. 

20. Míč je považován za zahraný do jamky, jestliže jakákoliv část míče 

v jamce je pod úrovní povrchu jamkoviště. 
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Jak se změnila naše místní pravidla? 
 

1. Nově vznikla u nás na hřišti na jamce č.7 Oblast se zákazem hry, která je značena 

červeným kolíkem s černým pruhem. Z této oblasti hráč nesmí hrát a nesmí tam ani 

vstupovat. 

2. Nově se upravily místa pro drop zone na jednotlivých jamkách: 

• DZ na jamce č. 11 zůstala zachována 

• DZ na jamce č. 4 byla přesunuta do prostoru původních červených odpališť a nyní 

je možné ji využít pro všechny trestná území na této jamce. 

• DZ na jamce č. 7 vznikla nově a je určena výhradně, pokud hráč zahraje do oblasti 

se zákazem vstupu. Drop zone je umístěna v přední části červených odpališť. 

 

3. Na našem hřišti je možné aplikovat pravidlo úlevy s dvěma trestnými ranami v 

případě, že hráč zahraje svůj míč za hranice hřiště nebo jej nenalezne. 

 

Vysvětlení tohoto postupu viz. obrázky níže. 



 

golf ½ hotel ½ restaurace 

 

MÍČ NENALEZEN MÍČ MIMO HRANICE HŘIŠTĚ 
MÍČ NENALEZEN NEBO MIMO HRANICE 

HŘIŠTĚ V BLÍZKOSTI GREENU 
  

 

A – referenční bod míče  

B – referenční bod na fairwayi 

    – Oblast úlevy 

A – referenční bod míče  

B – referenční bod na fairwayi 

    – Oblast úlevy   

A – referenční bod míče  

B – referenční bod na fairwayi 

    – Oblast úlevy 


