
    VII. REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 

PROPOZICE – MINIGOLF 
 

 

 

Sportovní disciplína:  Minigolf  

Datum konání: Středa 25. května 2022 

Místo konání: Minigolfové hřiště v areálu Restaurace „Na statku“, ulice Bítešská 13, 

Náměšť nad Oslavou 

 Časový pořad: Kategorie D1, H1, D2, H2 

Prezentace:  8:00 hod.  

Zahájení závodu: 8:30 hod. 

Ukončení závodu: 10:00 – 10:30 hod. 

Vyhlášení výsledků:   10:30 – 11:00 hod. 

Kategorie D3, H3, Ž, M 

Prezentace:  10:00 hod.  

Zahájení závodu: 10:30 – 11:00 hod. 

Ukončení závodu: 12:30 hod. 

Vyhlášení výsledků:   12:45 hod. 

Časy prezentace a zahájení závodu pro jednotlivé kategorie se mohou 

ještě změnit dle počtu přihlášených v kategoriích.  

 

Právo účasti:  D1, H1, D2, H2, D3, H3, M, Ž 

 

Hlavní rozhodčí: Petra Samková 

 

Sportovní oblečení: Účastníci jsou povinni účastnit se v olympijském tričku zahájení 

soutěže a vyhlášení výsledků. Doporučujeme v tomto reprezentačním 

tričku absolvovat i vlastní závod. 

 

Sportovní pomůcky účastníka: Nejsou požadovány 

 

Bezplatný trénink: Přihlášení hráči mají možnost přijít si hřiště před konáním Olympiády 

vyzkoušet, a to o víkendu 21. – 22.5.2022  v běžné provozní době 

hřiště. Po nahlášení jména u obsluhy hřiště budou mít přihlášení 

olympijští hráči vstup na hřiště a zapůjčení vybavení pro hru zdarma. 

(Předpokládaná provozní doba v květnu je v sobotu a v neděli od 9:00 

do 18:00 hod. Telefonický kontakt na obsluhu hřiště 734 447 622.) 

 

Pravidla sportovní soutěže:   

Dle počtu přihlášených odehrají hráči 9 drah nebo jeden okruh. Bude se hrát soutěž 

jednotlivců dle výše uvedených kategorií. Během prezentace budou hráči rozděleni do 

skupinek po 3-4 hráčích. Hráči budou hřiště absolvovat v těchto skupinkách, přičemž si budou 

navzájem zapisovat a kontrolovat odehrané skóre (počet úderů, kterými hráči dostali míček do 

jamky) na jednotlivých drahách do herního protokolu. Startovat se bude systémem 

hromadného startu – každá skupinka bude začínat na určené dráze a posouvat se na dráhu 

s číslem o jedno vyšším. Po odehrání celého hřiště zapisovatelé sečtou počet úderů hráči, 

kterému skóre zapisovali. Hráč i zapisovatel se podepíše do herního protokolu. Takto 

vyplněný herní protokol předají rozhodčímu k zapsání skóre do výsledovky. Vítězné pořadí se 



určuje v příslušné kategorii podle počtu dosažených úderů na drahách, které hráči odehráli. 

Přičemž vítězí hráč s nejnižším počtem úderů. Při dosažení stejného počtu úderů na místech 

1.-3. proběhne rozstřel hráčů na drahách, které odehráli v turnaji.  

 

Pravidla pro hru minigolf: 

Hraje se dle pravidel Českého minigolfového svazu.  

Stručná pravidla: 

1. Cílem hry je dopravit co nejmenším počtem úderů míč golfovou holí ze základního 

pole do jamky při překonání překážek na jednotlivých drahách.  

2. Překonáním překážky se rozumí překonání červené čáry (případně překážky) 

s výjimkou drah bez červené čáry, které se hrají pouze ze základního pole přímo do 

jamky (např. labyrint, sopka…).  

3. Pokud míč překoná překážku nebo červenou čáru a zastaví se u mantinelu, je možné 

jej rukou přemístit kolmo na černou čáru, která ohraničuje hrací pole.  

4. Pokud míček opustí dráhu za červenou čárou, pokládá se zpět na černou čáru v místě, 

kde dráhu opustil. Pokud však míč opustí dráhu před červenou čarou, případně tuto 

čáru nepřekoná, hraje se znovu ze základního pole. 

5. U drah bez červené čáry a bez vyznačeného herního pole se hraje vždy ze základního 

pole.  

6. Každý hráč má 6 úderů pro dopravení míčku do jamky na jedné dráze. Pokud se míč 

do šesti úderů nedostane do jamky, hráč dostává 1 trestný bod a do protokolu vepíše 7. 

7. Pokud míč nedosáhne jamky, další úder se hraje až v okamžiku, kdy se míč sám 

zastaví a z tohoto místa jej pak dalším úderem golfové hole posílá hráč směrem  

do jamky. 

 

 

Občerstvení:  Pitný režim bude pro hráče zajištěn.  

   V areálu je restaurace, otevřeno od 10:00 hod.  

 

HLAVNÍ ROZHODČÍ SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNY TĚCHTO PROPOZIC 


