
Reguły lokalne:
1. Aut na dołku 1,3 i 6 wyznaczony jest białymi palikami. Aut wewnętrzny - 
na dołkach 4,6,7 i 8 granica pola wyznaczona jest przez wewnętrzną krawędź 
asfaltowej drogi.
2. Obszary kary (reg.17) - zdefiniowane jako żółte i czerwone (oznaczone palikami
lub liniami).
3. Nie3. Nienormalne warunki na polu (w tym sztuczne utrudnienia nieruchome) - 
reguła 16.1 - free drop
4. Przy zgubieniu lub uderzeniu piłki na aut obowiązuje reguła E-5.
5. Strefa dropu z obszaru kary na dołku nr 2 znajduje się po lewej stronie 
zbiornika wodnego.
6. Wszystkie drogi na terenie pola (z wyjątkiem asfaltowej) są sztucznym 
utrudnieniem nieruchomym.
77. Znaczniki odległości (do początku greenu) mają kolor zielono-biały - 200m, 
zielono-żółty - 150m, zielono-czerwony 100m.

Local rules:
1. Out of bounds on holes 1, 3 and 6 are defined by white stakes. Internal out of 
bounds - on holes 4, 6, 7 and 8 the course boundary is defined by the inner edge
of the asphalt road.
2. The penalty areas (rule 17) are defined by yellow and red stakes or lines.
3. Ab3. Abnormal course conditions (including artificial fixed obstacles) - rule 16.1 - free 
drop.
4. Rule E-5 applies when the ball is lost or out of bounds.
5. The drop zone from the penalty area on hole 2 is located on the left side of the 
pond.
6. All roads on the golf course (except for asphalt) are artificial fixed obstacles.

Etykieta golfowa:
1. Prosimy o naprawianie "Pitch-Marków" na greenie i "divotów" na fairwayach.
2. Zakazuje się wjeżdżania wózkami oraz meleksami na greeny i tee boxy.
3. Prosimy o utrzymywanie szybkiego tempa gry i przepuszczanie golfistów
grających szybciej.
4. Oczekiwany czas przejścia 9 dołków w zależności od ilości osób: 2 os. - 2 h 5 min,
3 os. - 2 h 3 os. - 2 h 20 min, 4 os. - 2 h 40 min.

Golf etiquette:
1. Please replace Divots on Fairways and repair Pitch-Marks on greens.
2. No trolleys or Golf Carts are permitted on the green and tee boxes.
3. Please maintain a fast pace of play and let through the golfers who play faster.
4. Expected time to play 9 holes depending on the number of players:  2 - 2 h 5 min,
3 - 2 h 20 min, 4 - 2 h 40 min.


