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POLE GOLFOWE BINOWO PARK 
– REGUŁY LOKALNE
1. Out of bounds (teren poza granicami pola)
a. Teren za płotem otaczającym pole
b. Budynek klubowy, brukowe parkingi 

i ulice wokół niego
c. Driving range i green treningowy
2. Linia wysokiego napięcia

Jeżeli piłka dotknie linii wysokiego napięcia, 
to uderzenie musi być powtórzone bez kary.

3. Utrudnienia nieruchome
a. Drogi i ścieżki sztucznie utwardzone
b. Drzewka opalikowane
c. Główki zraszaczy
d. Słupy linii wysokiego napięcia
4. Kamienie w bunkrach

Kamienie w bunkrach to sztuczne utrudnienia 
ruchome.

5. Teren w naprawie – gra zabroniona
Klomby kwiatowe to teren w naprawie, 
skąd gra jest zabroniona.

6. Strefa dropowania – dołek 17  
Jeżeli piłka znajduje się lub jest wiadome 
lub w zasadzie pewnym, że piłka która 
nie została odnaleziona, znajduje się 
w przeszkodzie wodnej, zawodnik może 
z karą jednego uderzenia upuścić piłkę 
w oznaczonej strefie upuszczania piłki.

7. Dozwolone jest użycie przyrządów 
tylko do pomiaru odległości.

POLE GOLFOWE BINOWO PARK 
ORGANIZUJE:
– szkolenia golfowe dla dorosłych i dzieci
– turnieje korporacyjne
– konferencje
– imprezy firmowe
– bankiety okolicznościowe
– wakacyjne obozy dla dzieci

BINOWO PARK GOLF COURSE
ORGANISE:
– golf trainings for adults and children
– corporate tournaments
– conferences
– company days
– occasional banquets
– junior camps

BINOWO PARK GOLF COURSE 
– LOCAL RULES
1. Out of bonds
a. Area behind the fence surrounding 

the golf course
b. Clubhouse, parking and roads around it
c. Driving range, practice green
2. Permanent Elevated Cables

If a ball strikes an elevated power line 
the stroke shall be cancelled and replayed 
without penalty.

3. Immovable obstructions
a. Roads and paths with artificial surface
b. Staked trees
c. Sprinkler heads
d. Power line posts
4. Stones in bunkers

Stones in bunkers are movable obstructions
5. Ground Under Repair

Play Prohibited – flowerbed on 18 hole
6. Droping zone hole 17 

If a ball is in or it is known or virtually certain 
that a ball that has not been found is in the 
water hazard (specify location), the player 
may: (i)  proceed under Rule 26; or (ii) as an 
additional option, drop a ball, under penalty 
of one stroke, in the dropping zone

7. Only distance measurement devices 
are permitted.


