
Hencse National Golf & Country Club Helyi Szabályok 

1. Játékhatáron kívüli terület: 

• A pályán kívüli területet a pálya egész területén kerítés jelöli. 

• A 14. szakasz végén a kerítés meghosszabításában fehér karók jelölik a határon kívüli területet. 

2. Vízakadályok: 

• Jelölések: sárga: elülső vízakadály; piros: oldalsó vízakadály. 

3. Dropping zónák: 

• A 15. szakaszon ha a labda a green mögött, vagy a green mellett a vízakadályba kerül és a 

játékos nem tud szabályosan, nem közelebb a zászlóhoz labdát ejteni a 26-1b,c szabály szerint, 

akkor a kijelölt dropping zóna használható. 

4. Homokakadályok: 

• A homokakadályokban található kövek, kavicsok, mozdítható torlasznak minősülnek, büntetés 

nélkül eltávolíthatóak (24-1 szabály). 

5. Felújítás alatti területek: 

• A felújítás alatti területeket kék karók és/vagy fehér körbefestés jelzi. (25. Szabály) 

• Az elütők melletti (jelölés nélküli) és a 15-ös green melletti körbefestéssel jelölt, földes 

virágágyások felújítás alatti területnek minősülnek, ahonnan tilos a játék. Ha a játékos labdája 

ezen a területen fekszik, vagy ha az zavarja a játékos beállását vagy szándékolt lendítésének 

területét, a játékosnak a 25-1. szabály értelmében könnyítést kell igénybe vennie. 

6. Mozdíthatatlan torlaszok: 

• Az 5. szakasz végén lévő ház mozdíthatatlan torlasz. (24-2. szab) 

• A távolságjelző karók, a vízakadály jelző karók és a felújítás alatt álló területet jelző karók 

mozdíthatatlan torlaszok. 

7. Felsővezetékek: 

• Ha a játékos a 14. szakaszon eltalálja a felsővezetéket, az ütés érvénytelen, és a labdát 

büntetőütés nélkül újra kell játszania az eredeti ütés helyéről. (20-5. szabály) 

8. Gyakorlás: 

• A játékosnak az utoljára megjátszott szakasz greenjén vagy annak közelében nem szabad 

semmilyen gyakorló ütést tennie. Büntetése 2 ütés a következő szakaszon, illetve az utolsó 

szakasz után az utolsó szakaszon. 

9. Távolságjelzők: 

• A távolságjelző karók lévő a green elejének közepétől vannak mérve. 

• Távolság jelölések: 100 m – fehér karón 1 piros csíkkal 

200 m – fehér karón 2 piros csíkkal 

• Minden távolság méterben szerepel. 

• A pálya szélén lévő fenyőfák a 200, 150, és 100 yardot jelölik. 

10. Játékidő: 

A játék tempójára vonatkozó időhatárok a verseny scorekártyáján vannak feltüntetve. 

11. A játék felfüggesztése: 

• A játék felfüggesztése esetén használt jelzések: 

a. 1 hosszú dudaszó: a játék azonnali felfüggesztése 

b. 3 rövid dudaszó: a játék felfüggesztése 

c. 2 rövid dudaszó: a játék folytatása 

12. Távolságmérő használata: 

• Ezen a pályán minden játékra vonatkozóan a játékos távolságmérő eszközzel a távolságról 

információt szerezhet. Ha az előírt kör folyamán a játékos távolságmérő eszköz olyan egyéb 

funkcióját használja, amely más paramétereket is képes megbecsülni vagy megmérni, melyek 

befolyásolhatják a játékát, (mint pl. lejtés, szélsebesség, hőmérséklet, stb.) akkor a játékos ezzel 

megsérti a 14-3. szabályt. 

13. Helyi szabály megszegéséért járó általános büntetés: 

• Match play: szakaszvesztés 

• Stroke play: 2 ütés 

 



Házirend 

1. Helyezzen vissza minden kiütött gyepdarabot. 

2. Javítsa ki a greeneken keletkezett labdanyomokat. 

3. Gereblyézze el a homokakadályban keletkezett labda- és lábnyomokat. A gereblyét helyezze vissza a 

homokakadályba. 

4. Kérjük, hogy mobiltelefonok használatával ne zavarják a játékot! A vonatkozó szabályozást lásd a 14-

3/16 döntésben. 

5. A játékosok legyenek mindig tekintettel a pályán tartózkodó többi játékosra, és mozgással, 

beszéddel, vagy szükségleten zajkeltéssel ne vonják el a többi játékos figyelmét. 

6. A játékosok álljanak készen a játékra, amikor rájuk kerül a sor. Amikor egy szakaszon befejeződik a 

játék, a játékosok haladéktalanul hagyják el a greent. 

7. Golfautóval a greenek peremétől számított 5 méteres és a bunkerek peremétől számított 3 méteres 

sávban közlekedni tilos, kivéve, ha arra kijelölt út áll rendelkezésre. A szabály ismételt megszegése a 

pályáról történő kizárást vonja maga után. 

8. A 18 szakaszos versenypályára gyakorló labdát (range ball) kivinni és/vagy ott használni szigorúan 

tilos. Büntetés: 100 EUR. A szabály ismételt megszegése a pályáról történő kizárást vonja maga után. 

9. A golfpályán szöges (fém spike) golfcipő nem használható. 

 


