
 

 

LOKALNA PRAVILA 

vrijede za: 

HGS 1. i 2. muška liga – 3. i 4. kolo 
HGS ženska liga – 1. i 2. kolo 

08. i 09.05.2021. 

Brzina igre: Vrijeme za igru 18 polja je 4 sata i 30 minuta 

Molimo vas da držite kontakt s grupom ispred sebe. U slučaju da ste izgubili kontakt s grupom 

ispred sebe molimo vas da ubrzate igru. 

A – 1: Izvan granica (Pravilo 18-2) 

Područje izvan granica igrališta definirano je linijom na razini tla između bijelih stupića: 1., 

2., 3., 15., 16. i 18. polje. Tamo gdje nema bijelih stupića, granica igrališta je vanjska 

metalna ograda. 

E – 1: Kazneno područje (“Penalty area”) – crveni i žuti stupići (Pravilo 17) 

Područje ispuštanja loptice (drop zona) za kazneno područje 

Područje ispuštanja loptice 7. polje:  

• igrač može koristiti područje za ispuštanje loptice za loptice koje završe u 

kaznenom području 

Područje ispuštanja loptice 17. polje: 

• igrač može koristiti područje za ispuštanje loptice za loptice koje završe u 

kaznenom području  

• kazneno područje lijevo od greena: Ukoliko je loptica završila u kaznenom 

području igrač može igru nastaviti iz područja za ispuštanje loptice. 

Za igranje iz područja za ispuštanje loptice igrač si dodaje po jedan udarac. 

E – 10: Mlado stablo: Je svako stablo označeno kolcima, malim zastavicama ili plastičnim 

obručem oko stabla. Ako je igračeva loptica uz takvo stablo ili igraču stablo smeta kod 

zauzimanja stava ili u samom zamahu, igrač može uzeti oslobađanje po Pravilu 16.1f. 



 

 

F – 1: Definicija nenormalnih uvjeta i sastavnih dijelova terena 

Igralište u popravku – sva područja označena trakom ili uzicom i bijelom bojom.  

Svi bunkeri označeni zelenim ili plavim kolcima. 

Svako područje oštećenog tla (npr., koje prouzroče strojevi za održavanje) smatra se tlom u 

popravku. 

Svako područje navožene i poravnane zemlje, pijeska. 

Erozijska šteta u bunkerima uzrokovana tekućom vodom. 

Oznake na teejevima, rasprskivači za vodu, drenažni poklopci, svi putevi u blizini 

greenova, kante za smeće i građevinski objekt s desne strane fairwaya u šumi na 13. 

polju. 

Korijenje na fairway-u i u Semi–roughu (dvije dužine palice) od ruba fairwaya. 

Panjevi po cijelom terenu. 

Igrač može uzeti oslobađanje po pravilu 16.1.  

F – 17: Sve ceste i puteljci se tretiraju kao prepreka 

Sve ceste prekrivene kockama i puteljci prekriveni pijeskom na terenu kao i svi drugi puteljci koji 

nisu obrađeni se tretiraju kao nepokretna prepreka i igrač može uzeti oslobađanje po pravilu 

16.1. 

ŽELIMO VAM DOBRU IGRU! 


