
Nová pravidla golfu 2012-2015

Pravidla nedoznala radikálních či převratných změn. Obsahová struktura je rovněž stejná. 
Přesto však k některým úpravám a upřesněním došlo. 

Hráč, který chce hrát sportovní soutěže vypsané podle pravidel, musí znát základní obsah 
pravidel. Čtení pravidel je sice pro mnohé nezáživné, ale to se nedá nic dělat. Znalost není 
důležitá jen pro řádné absolvování hry, ale hráč může ovládání pravidel využít i ve svůj 
prospěch při řešení různých situací, které se během hraného kola vyskytnou. Důležité je proto 
umět pravidla využívat a používat. Základní předpoklad je mít pravidla v bagu.

Jestliže rozumím základním pojmům (smí, musí, měl by, původní míč), definicím (např. jak je 
definován prostor hřiště, vodní nebo pískové překážky, půda v abnormálním stavu, norující 
zvíře, vnější vliv atd.) a naučím se každou situaci správně vyhodnotit (o jakou formu hry jde, 
koho se situace týká, kde se situace nachází, co se přihodilo), pak můžu v pravidlech dle 
obsahu nebo rejstříku najít rychle odpověď. Rozhodčí nemůže být u každé situace na rozlehlé 
ploše hřiště. Je ještě jedna pomoc při „pochybnosti o postupu“. Hráč může jamku při hře na 
rány beztrestně dohrát dvěma míči. Ale pozor, i tento postup se musí řešit v souladu 
s pravidlem 3-3. Ale jinak je tomu při hře na jamky, zde se vše řeší dle prav. 2-5.

Vraťme se ke změnám v pravidlech.

Je upravena definice „založení za míč“ - hráč založí za míč již pouhým přiložením hole 
k zemi a to před nebo za míč, bez ohledu na postoj. Toto je nesmírně důležité, protože jestli se 
v tomto definovaném „založení“ míč pohne, je hráč trestán jednou ranou. Existuje však 
výjimka, že jestliže je známo nebo prakticky jisté, že pohnutí míče nezpůsobil hráč, není to 
trestné. Celý problém řeší pravidlo 18.

Prav. 6-3a, které řeší „čas startu“ je změněno tak, že za pozdní start do pěti minut od 
startovního času se místo diskvalifikace trest zmírňuje na ztrátu první jamky ve hře na jamky 
nebo dvě trestné ve hře na rány. Ale pozor, platí čas na hodinách startéra nebo rozhodčího a ne 
hráče.

Prav. 13-4 „míč v překážce“ - výjimka u pravidla je změněna tak, aby umožňovala hráči 
uhladit písek v překážce kdykoliv i před odehráním rány z této překážky, pokud je tím 
sledována výhradně péče o hřiště a nedojde k porušení prav. 13-2. Hráč však nesmí upravit 
písek ve směru hry, to je pořád trestáno.

Prav. 19-1 „míč v pohybu vychýlen nebo zastaven vnějším vlivem“. Zde je velmi 
důležitá poznámka u této části pravidla, která upřesňuje postup, jestliže taková situace 
nastala. Je nutno nejdříve si uvědomit definici - co je vnější vliv. Např. ve hře na rány vše 
kromě strany soutěžícího, jeho nosiče, vybavení. Vnější vliv je i rozhodčí, případně předsunutý 
pozorovatel, ale vítr ani voda nejsou vnější vliv.

Prav. 20-7c „hra z nesprávného místa ve hře na rány“ - zde je důležité doplnění výčtu, 
kdy hráč neobdrží žádný další trest, když už je hráč potrestán za hru z nesprávného místa (což 
jsou dvě trestné rány, když však jde o závažné porušení, je možná i diskvalifikace). V tomto 
případě neobdrží další trest za

a) nahrazení míče, když k tomu nebyl oprávněn

b) spuštění míče, když pravidla požadovala jeho umístění, nebo umístění, když pravidla 
požadovala jeho spuštění

c) spuštění míče nesprávným způsobem

d) míč byl dán do hry osobou, které to pravidla neumožňují

Nově byl přidán k pravidlům dodatek č.IV „zařízení a další výstroj“. Zde chci upozornit na 
to, že pravidla zakazují použití měřící zařízení, pokud soutěžní výbor v podmínkách soutěže 
toto nepovolí. Soutěžní řád ČSGA i ČGF zakazují použití těchto zařízení. Pozor, dnes jsou již 
touto možností vybaveny i nejmodernější mobilní telefony. V případě použití takového přístroje 



i za jiným účelem než měření vzdálenosti hrozí diskvalifikace.

Z pravidel „amatérského statusu“ bych zdůraznil následující:

• amatérský golfista nesmí hrát o peněžité výhry nebo jejich ekvivalent, může se však 
této soutěže účastnit, pokud se předem vzdá všech práv na získání těchto výher

• amatérský golfista nesmí přijmout výhru nebo výherní poukaz, jehož maloobchodní 
hodnota překračuje 500 GBP

• amatérský golfista může přijmou cenu za hole-in-one i když hodnota této ceny překročí 
stanovené omezení, a to včetně peněžité výhry.

Na závěr bych si jen posteskl, že nová pravidla mají opět menší písmo než předcházející 
vydání. 

Mým cílem nebylo dělat výklad pravidel. Spíše jen upozornit na některá úskalí a podtrhnout 
význam pravidel v celém rozsahu. Nebyla zmíněna nesmírně důležitá část pravidel „chování na 
hřišti“. A právě v duchu hry zde uvedeném, kdy většina hry probíhá bez přímého dohledu 
rozhodčího a spoléhá na osobní odpovědnost každého hráče, že se bude chovat disciplinovaně 
v souladu s dobrými mravy, je asi to nejpodstatnější.

Nezapomeňte si koupit pravidla a přečíst si aspoň část nazvanou „stručný průvodce Pravidly“ a 
podívat se na systém v Rejstříku. Pěknou hru.

 


