
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Provozní řád 
 
Provozní řád – pravidla chování v Golf Resortu Česká Lípa. 
Dodržujte prosím etiku, tempo hry a vzájemně se respektujte. 

1. Golfové oblečení Tričko s límečkem nebo stojáčkem, vhodná sportovní obuv, dlouhé i krátké kalhoty (no blue jeans), u žen jsou 
povoleny i sukně. 
2. Zaregistrovat se před hrou v golfové klubovně. 
3. Hra s tréninkovými míči je povolena pouze na cvičných plochách. Pokuta za hru tréninkovými míči na hřišti je vykázání z hřiště bez 
náhrady. 
4. Respektovat pokyny marshalla, greenkeepera, profesionálního trenéra a ostatní pověřené osoby. 
5. Trénovat ostatní hráče je povoleno pouze subjektům, majícím platnou smlouvu s Golf Resortem Česká Lípa. 
6. Zákaz vstupu na hrací plochy s dětským kočárkem a zvířaty. 
7. Vstup na hřiště je povolen pouze hráčům s platným HCP. Hráči bez HCP mají vstup povolen pouze s trenérem a po předchozí dohodě 
termínu na Recepci. 
8. Dodržujte bezpečnostní pravidla hry  

přednost mají hráči, kteří hrají 18 jamek 
hrajte až tehdy, pokud Vám údržba hřiště dá pokyn ke hře, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení 

9. Po ukončení hry zanechá hráč hřiště v lepším stavu, než před započetím hry:  
vracejte zpět vyseknuté řízky 
opravujte všechny důlky po dopadu míče, které uvidíte 
uhrabejte po odehrání úderu z písku stopy po vás i ostatních, které uvidíte 
veškeré označení hřiště vracejte zpět na původní místo 

10. Ohled na ostatní hráče – CO NEVADÍ MNĚ, MŮŽE VADIT NĚKOMU JINÉMU A NAOPAK 
11. Odpaliště:  

cvičné švihy provádějte pouze mimo odpaliště 
týčkujte až ve chvíli, kdy na vás přijde řada 

12. Ztracený míč - pokud může být váš míč ztracen mimo vodní překážku nebo mimo hřiště, vždy hrajte provizorní míč. 
13. Na hřišti jsou používány červené, žluté, modré, a bílé kolíky – respektujte pravidla hry dle jejich barvy. 



14. Jamkoviště:  
svůj míč na jamkovišti, pokud možno, vždy označte a zvedněte (viz. pravidlo 19-5a) 
dráha patu je před i za míč a pro každého hráče různá – v této dráze hráč, který nehraje, nesmí stát ani svým stínem 
respektujte diskrétní golfovou zónu každého hráče (doporučujeme min. 4 m) 

15. Vždy se snažte hrát tak, aby jste nemuseli použít slovo „FORE /:fór/". 
16. Přerušení hry/obnovení hry  

přerušení hry 3 x krátký zvukový signál 
obnovení hry 1 x dlouhý zvukový signál 
V případě nebezpečí bouřky (blesku) hráč sám bezodkladně přeruší hru. 

17. Trest za porušení místních pravidel 
Hra na rány – dvě trestné rány, hra na jamky – ztráta jamky. Kromě trestu za porušení pravidla 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Místní pravidla 
 

1. Hranice hřiště ( prav. 27-1 ) 
Hranice hřiště je dána bílými kolíky a nebo oplocením ( jamky č. 1, 5, 6, 8 ) 
2. Vodní překážky ( prav. 26 ) 
Vodní překážky ( příčné ) jsou značeny žlutými kolíky, podélné vodní překážky jsou značeny červenými kolíky. 
Biozóny na jamkách jsou značeny červenými kolíky se zelenou hlavou. Vstup i hra z biozóny je zakázána. Hráč musí čerpat úlevu ( prav. 
26-1, b, c ). V případě překážení od postoje nebo zamýšleného švihu – postup dle Dodatku 1, část B bod 2čl. III 
3. Půda v opravě ( prav. 25 ) 
Půda v opravě je značena modrými kolíky nebo čarami 
Stopy po pneumatikách pracovních strojů na nízko sekaných plochách 
4. Nepohyblivé závady ( prav. 24-2)  

a) Informační a směrové tabule a reklamní billboardy 
b) Lavičky, koše, čističky míčků, všechny pevné součásti navigačního systému 
c) Všechny cesty v areálu a nezatravněná část hřiště, která s cestou přímo souvisí 
d) Všechny součásti zavlažovací a odvodňovací soustavy a objekt čerpací st. na jamce č. 7 
e) Objekt kapličky mezi jamkami 1 a 9 
f) Všechny stromy opatřené podpěrami, ochranou kmene nebo modrou stuhou a keře do výšky dvou holí – překáží li takto 
označený stromek hráči v postoji nebo zamýšlenému švihu, je hráč povinen beztrestně dropovat míč podle Pravidla 24-2b. 

5. Pohyblivé závady ( 24-1 )  
a) Značky na hřišti „ TEE n. XX", „NEXT TEE" 
b) Všechny kolíky s výjimkou kolíků, vytyčujících hranice hřiště 
c) Kameny v bunkeru větší než 1cm 

Trest za porušení Místních pravidel  
hra na rány – dvě trestné rány 
hra na jamky – ztráta jamky 

Všechny distanční značky jsou měřeny v metrech na začátky greenů 
 



 
Buggy servis 
 
Při zapůjčení buggy v Golf Resortu Česká Lípa je uživatel buggy povinen dodržovat následující zásady: 

1. Minimální věk hráče/řidiče 18 let. 
2. Hráč/řidič buggy nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 
3. Max. počet osob ve vozíku jsou 2 osoby. 
4. Pohyb s buggy na hřišti je povolen pouze po cestách nebo po fairwayích. V blízkosti greenu je zakázáno vjíždět s buggy do vzdálenosti 
menší než 30 metrů od jednotlivých greenů. 
5. Hráč/řidič je povinen respektovat informační systém na hřišti vymezující zákaz vjezdu vozíků. 
6. Hráč/řidič je povinen dodržovat bezpečnou rychlost. 
7. Hráč/řidič buggy odpovídá provozovateli za škody na buggy způsobené nesprávnou manipulací. Hráč/řidič oznamuje závadu na buggy v 
recepci. 
8. Hráč/řidič je odpovědný za škody na majetku či zdraví způsobené sobě či třetím osobám nesprávnou manipulací s buggy. 
9. Hráč/řidič je povinen uhradit poplatek za zapůjčení buggy před hrou na recepci a po ukončení hry odstavit buggy na určeném místě a 
odevzdat klíček od buggy recepci. 
10. Hráč/řidič je povinen pohybovat se s buggy pouze v Golf Resortu Česká Lípa 
11. Při porušení bodů 1 až 10 bude hráči/řidiči odebrána buggy a bude vyloučen ze hry bez náhrady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







































 


