
White Eurovalley 
 

MIESTNE PRAVIDLÁ: 
 

1. Nepohyblivé zábrany: cesty zo spevneným povrchom, kryty šácht, kanálov, postrekovače, reklamné 
nosiče, kolíky na dráhe označujúce vzdialenosti, bezpečnostné siete, drevo pripravené na odvoz, 

modré oceľové stĺpiky spojené lankom. 

 
2. Pohyblivé zábrany: kamene v pieskoviskách. 

 

3. Hranice ihriska sú všetky oplotenia okolo ihriska a biele kolíky. 
 Hranica medzi jamkami 5 a 6 platí len pre jamku č. 6. 

 Hranica medzi jamkami 6 a 7 platí len pre jamku č.7. 

             Hranica medzi jamkami 10 a 18 platí len pre jamku č.18.  

 
4. Vodné prekážky: na jamke číslo 6, 7, 9. 

 

5. Postranné vodné prekážky: na jamke číslo 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 18 
 

6. Pieskoviská pod úrovňou terénu sú prekážky. Pieskoviská nad úrovňou terénu medzi stromami sú 

považované za neupravenú plochu, nie sú prekážkami a je v nich možné palicu “založiť”. Ak 

pieskovisko prechádza plynule do neupravenej plochy, hranicu prekážky tvorí spojnica zelených 
kolíkov, ktoré sú mimo prekážky a sú pohyblivou zábranou. 

 

7. Pôda v oprave je vyznačená modrými kolíkmi a/alebo bielymi čiarami. Hráč môže využiť úľavu podľa 
pravidla číslo 25-1, alebo hrať loptu tak ako leží. 

             

8. Ochrana mladých stromčekov: Všetky stromčeky do výšky 2 metre ktoré sú umelo vysadené (majú 
okolo kmeňa upravenú pôdu, alebo majú kmeň obsypaný kôrou, štrkom, alebo kamienkami.), alebo 

chránené kolíkom. Hráč musí využiť úľavu podla pravidla 24-2b. 

 Náletové dreviny sú z ochrany vyňaté!!! 

 
9. Dropovacie zóny na jamkách číslo 9 a 18.  

Zóna pre spustenie lopty predstavuje doplnkovú možnosť úľavy s jednou trestnou ranou od vodnej či 

pozdĺžnej vodnej prekážky. Zónu pre spustenie lopty na jamke číslo 18 je možné využiť len v prípade že 
lopta vnikne do vodnej prekážky cez hranicu vodnej prekážky ohraničujúcej jamkovisko jamky  č.18. 

 

10. Dĺžky jamiek sú uvedené v metroch do stredu  jamkoviska.  
 Kolíky na dráhe sú umiestnené 100, 150 a 200 metrov od predného okraja jamkoviska. 

 

11. Všetky vyseknuté drny treba vrátiť  naspäť. 

 Pred opustením pieskovej prekážky opravte všetky stopy 
 Opravte jamkovisko poškodené dopadom lopty 

 Zákaz hry s drivingovými loptami 

 
              Trest za porušenie miestnych pravidiel 1 – 10: v hre na rany 2 tresné údery, v hre na jamky strata   

              jamky. 

Trest za porušenie miestneho pravidla 11: Finančná pokuta podľa sadzobníka pokút zverejneného 

na recepcii klubu.  

                    

 V Malackách 17.4.2016                                                                                           Timotej MIKUNDA  


