Pravidlová kniha
CZPMGA
Czech ProMiniGolf Association (dále jen CZ PMGA) podporuje rozvoj Adventure golfu,
Putting golfu, Fantasy golfu, Crazy golfu a Putt- Puttu v České republice a úzce
spolupracuje s jednotlivými národními a nadnárodními asociacemi a federacemi po celém
světě.

CZ PMGA - kontaktní informace:
CZ PMGA
Kuštova 237
269 01 Rakovník
Česká republika
Tel.: 603 700 934; 777 254 965
Jan Prokop, prezident
Libuše Prokopová, sekretář

Členství
Členství v CZ PMGA je otevřené mužům i ženám nezávisle na věku, národnosti nebo
občanství, a to při splnění níže uvedených pravidel:
- Jako hráč či hráčka se účastnit turnajů pod hlavičkou a dle pravidel CZ PMGA
- Jako vlastník hřiště organizovat turnaje pod hlavičkou a dle pravidel CZ PMGA
Profesionální kategorie:
Členství v profesionální kategorii je otevřené pro všechny hráče a hráčky starší 18-ti let, a
to pouze po řádném zaregistrování v CZ PMGA a následném schválení prezidiem CZ PMGA.
Každý hráč či hráčka mladší 18-ti let, kteří projeví zájem o start v profesionální kategorii,
musí předložit písemný souhlas rodičů nebo oprávněných zástupců. Následně musí být
toto členství schváleno prezidiem CZ PMGA.
Přestup z profesionální do amatérské kategorie je možný až po uplynutí dvanáctiměsíční
lhůty ode dne, kdy bylo o tento přestup požádáno, ale hráč či hráčka se nesmí během této
lhůty aktivně zúčastnit žádného z turnajů pod hlavičkou CZ PMGA, nebo spolupracujících
národních či nadnárodních asociací a federací po celém světě.
Za hráče či hráčku „Profesionální kategorie“ je automaticky považován každý:
- kdo dříve nastoupil v kategorii PRO na turnajích pořádaných CMOSA, CZ PMGA US
PMGA, PPA
- kdo v jakékoliv kategorii přijal finanční odměnu či finanční výhru
Amatérská kategorie:
Členství v amatérské kategorii je otevřené všem hráčům a hráčkám bez ohledu na věk, a to
za předpokladu, že jsou schopni porozumět a řídit se pravidly CZ PMGA.
Turnajů pod hlavičkou a dle pravidel CZ PMGA se mohou v amatérské kategorii zúčastnit i
hráči a hráčky neregistrovaní v CZ PMGA, a to za předpokladu, že splní stanovená
kvalifikační a případně jiná kritéria pro daný turnaj.
V kategorii AMATÉR (AM) musí od roku 2013 startovat amatérští hráči a hráčky
registrovaní v CZ PMGA + neregistrovaní hráči a hráčky, kteří před 1. srpnem 2012
nastoupili v soutěžích řízených CMOSA, USPMGA a PPA v této kategorii.
V kategorii LOCAL AMATÉR (LA) mohou od roku 2013 startovat registrovaní i
neregistrovaní hráči a hráčky, kteří nikdy před 1. srpnem 2012 nenastoupili v soutěžích
řízených CMOSA, USPMGA a PPA v jiné než této kategorii, nebo nastoupili v soutěžích
řízených CMOSA, USPMGA a PPA v kategorii AMATÉR, jelikož na daném podniku nebyla
kategorie LOCAL AMATÉR vypsána a vypsána byla pouze kategorie AMATÉR.

Za hráče či hráčku „Amatérské kategorie“, kteří musí nutně disponovat členstvím v CZ
PMGA, je automaticky považován každý:
- kdo před 10. srpnem 2009 nastoupil v kategorii AM na turnajích pořádaných
CMOSA, US PMGA, PPA a kdo před 31. prosincem 2010 a následně i po tomto datu
nastoupil v soutěžích organizovaných WMF či v soutěžích pořádaných národními
svazy WMF
- kdo před 10. srpnem 2009 nastoupil v jiné kategorii než v kategorii
neregistrovaných (například v kategorii žen, seniorů, juniorů...) - na turnajích
pořádaných CMOSA, US PMGA, PPA a kdo před 31. prosincem 2010 a následně i po
tomto datu nastoupil v soutěžích organizovaných WMF či v soutěžích pořádaných
národními svazy WMF
Nastoupí-li hráč či hráčka v daném kalendářním roce k prvnímu turnaji v amatérské
kategorii, musí v této kategorii setrvat po celý kalendářní rok. O registraci do profesionální
kategorie může požádat až v dalším kalendářním roce.
Jedinou výjimku tvoří skutečnost, přijme-li hráč či hráčka v průběhu kalendářního roku
v jakékoliv jiné kategorii (týká se i kategorie týmů) než v kategorii profesionálů peněžní
výhru, a to v jakékoliv výši, nebo věcnou cenu či soubor cen, jejichž celková maloobchodní
hodnota převyšuje 3000 Kč (nejsou započítávány trofeje za umístění a květinové dary) či
ekvivalent v místní měně.
Obdrží-li hráč či hráčka v průběhu kalendářního roku, ve kterém startuje v jiné než
profesionální kategorii, peněžní výhru nebo výše uvedenou věcnou cenu (či soubor cen):
a) může přijetí odmítnout a dál startovat v jiné než profesionální kategorii
b) musí neprodleně vstoupit do profesionální kategorie a v dalším turnaji daného
kalendářního roku i roku následujícího v této kategorii i startovat
Výjimku tvoří turnaje, které nejsou pořádány žádnou z výše uvedených národních nebo
mezinárodních asociací či federací:
c) hráč či hráčka startující v jakékoliv jiné kategorii (týká se i kategorie týmů) než
v kategorii profesionálů může v průběhu kalendářního roku na těchto turnajích přijmout
věcnou cenu či soubor cen v jakékoliv výši
d) přijme-li hráč či hráčka startující v jakékoliv jiné kategorii (týká se i kategorie týmů) než
v kategorii profesionálů peněžní výhru, a to v jakékoliv výši, i na turnajích, které nejsou
pořádány žádnou z výše uvedených národních nebo mezinárodních asociací či federací,
vstupují v platnost body a) a b)

Členské příspěvky
Kategorie PRO:
Noví hráči
Stávající hráči

-

2000 Kč/rok
1000 Kč/rok

Kategorie AM:
Noví hráči
Stávající hráči

-

1000 Kč/rok
500 Kč/rok

Vlastníci hřišť:

-

3000 Kč/rok

Nebude-li mít hráč či hráčka uhrazené členské příspěvky pro daný rok maximálně do 31.
srpna, bude vyloučen z CZ PMGA a v příštím kalendářním roce na něho bude nahlíženo
jako na nového člena.
Noví členové CZ PMGA jsou povinni při vstupu do CZ PMGA poskytnout svoji adresu,
telefonní číslo a e-mail. Veškeré informace zůstanou důvěrné, nebudou předávány třetím
osobám. Výjimkou budou pouze vlastníci hřišť a sdělovací prostředky, kterým budou
kontakty poskytovány pro účely interwiev, jež budou podporovat CZ PMGA.
Stávající členové jsou povinni aktualizovat výše uvedené údaje při každé jejich změně.

Interview s médii, povinnosti a požadavky
Povinnosti každého člena CZ PMGA při styku se sdělovacími prostředky jsou:
- podporovat a propagovat jedině CZ PMGA. Je absolutně zakázáno podporovat nějakou
jinou minigolfovou sportovní organizaci, se kterou CZ PMGA nespolupracuje
- členové CZ PMGA musí před sdělovací prostředky předstupovat v řádném oděvu a chovat
se přiměřeně ke všem vrstvám potenciálních čtenářů, diváků a posluchačů. Oděv nesmí
obsahovat nepatřičné výrazy, nesmí na něm být inzerován sex, alkohol, drogy, tabák,
násilí, politické nebo náboženské otázky
- členové CZ PMGA se musí jasně vyjadřovat o CZ PMGA a jejích cílech
- členové CZ PMGA mají dovoleno zmiňovat se o vlastních sponzorech, jestliže tito sponzoři
nepodporují i jiné minigolfové organizace

Podpora produktů a nebo jiné organizace
Členové CZ PMGA mohou propagovat výrobky jako součást jejich sponzorství, nicméně:
- není povoleno souhlasit s alkoholem, tabákovými produkty a drogami
- není povoleno souhlasit s nějakou jinou minigolfovou sportovní organizací, zatímco
členové CZ PMGA reprezentují CZ PMGA
- není povoleno souhlasit s politickými, ideologickými nebo náboženskými organizacemi,
zatímco členové CZ PMGA reprezentují CZ PMGA

Doping
Každý člen CZ PMGA je povinen se seznámit a bez výhrad dodržovat Světový antidopingový
kodex, podrobovat se pravidlům Antidopingového výboru ČR (Czech Anti-Doping
Commttee) a Světové antidopingové agentury - World Anti-Doping Agency (WADA).
Každý člen CZ PMGA je obeznámen s tím, že při pozitivním dopingovém testu bude
distancován až na dva roky, při opakovaném pozitivním dopingovém testu až doživotním
zákazem startu v soutěžích CZ PMGA.

Oznámení turnaje
Oznámení turnaje musí obsahovat všechny důležité podrobnosti:
- Pořadatel
- Druh turnaje
- Druhy soutěže: individuální nebo týmové (počet členů v týmu)
- Kategorie (PRO, AM, LA, ženy, junioři, týmy, senioři, žáci atd.)
- Formát turnaje (hra na rány, hra na jamky atd.)
- Právo startu
- Začátek a délka turnaje
- Vstupní poplatky
- Ceny
- Poskytnuté dny tréninku se sníženou taxou
- Přihlášení a poslední termíny platby

Právo na hru
Turnajů (s výjimkou Czech Championship, Czech Open, Czech Masters) pod hlavičkou a dle
pravidel CZ PMGA se mohou v profesionální kategorii zúčastnit všichni hráči a hráčky
registrovaní v této kategorii v CZ PMGA. V amatérské kategorii jak hráči a hráčky
registrovaní v této kategorii v CZ PMGA, tak i hráči a hráčky neregistrovaní v CZ PMGA, a to
za předpokladu, že splní stanovená kvalifikační a případně jiná kritéria pro daný turnaj.
Czech Championship pod hlavičkou a dle pravidel CZ PMGA se mohou v profesionální
kategorii zúčastnit všichni hráči a hráčky s českým občanstvím registrovaní v této kategorii
v CZ PMGA V amatérské kategorii jak hráči a hráčky registrovaní v této kategorii v CZ
PMGA, tak i hráči a hráčky neregistrovaní v CZ PMGA – všichni však pouze s českým
občanstvím, a to dále za předpokladu, že splní stanovená kvalifikační a případně jiná
kritéria pro daný turnaj.
Czech Open, případně Czech Masters, pod hlavičkou a dle pravidel CZ PMGA se mohou
v profesionální kategorii zúčastnit všichni hráči a hráčky registrovaní v této kategorii v CZ
PMGA, a to za předpokladu, že splní stanovená kvalifikační a případně jiná kritéria pro
daný turnaj. V amatérské kategorii jak hráči a hráčky registrovaní v této kategorii v CZ
PMGA, tak i hráči a hráčky neregistrovaní v CZ PMGA, a to za předpokladu, že splní
stanovená kvalifikační a případně jiná kritéria pro daný turnaj.
Czech Open, případně Czech Masters, se mohou bez předchozí kvalifikace účastnit hráči a
hráčky, kteří nemají české občanství.
Hráči i hráčky všech kategorií a věkových skupin budou ke hře připuštěni po řádném
uhrazení ročních členských příspěvků CZ PMGA (týká se hráčů a hráček registrovaných v CZ
PMGA), vyplnění přihlášek k turnaji a uhrazení startovného a tréninkovného.

Přítomnost účastníků turnaje na společenských akcích
Hráči a hráčky jsou zavázáni účastnit se oficiálních společenských událostí, které jsou
bezprostředně spojené s turnajem, zahajovacích a závěrečných ceremoniálů.
Pokud se hráč či hráčka bez oznámení a svolení ředitele turnaje nedostaví na závěrečné
slavnostní vyhlášení, jeho umístění a ceny připadnou dalšímu hráči v pořadí.

Dodržování turnajových pravidel
- Všichni hráči i hráčky bez rozdílu mají za povinnost se včas během tréninku seznámit
s turnajovými pravidly a mají možnost položit v případě nejasností dotaz na ředitele
turnaje.
- Hráči musí dodržovat všechna turnajová pravidla a v případě potřeby pro objasnění
mohou během turnaje položit dotaz rozhodčímu či řediteli turnaje.
- Porušení turnajových pravidel bude trestáno nejprve ústním upozorněním, posléze
trestnými údery (1 - 7 trestných úderů), až po následnou diskvalifikaci.
- Finální rozhodnutí o diskvalifikaci na delší období je plně v kompetenci prezidia CZ PMGA.
- Všichni účastníci turnaje se musí řídit nařízeními ředitele turnaje nebo vlastníků hřišť, a to
zejména v oblasti pravidel, tréninkových časů, pohybu na hřišti, oblečení a obutí či dalších
záležitostí v době tréninku i turnaje.

Způsobení škody na hřišti a jeho vybavení
- Hráči i hráčky jsou plně zodpovědní za případné způsobení škody na hřišti a jeho dalším
vybavení a veškeré náklady ponesou v plné míře.
- Jestliže hráč či hráčka nedokážou okamžitě uhradit způsobenou škodu, jsou povinni ji
vlastníkům hřiště uhradit v co možná nejkratším termínu od skončení turnaje.
- Neuhrazení způsobené škody bude mít za následek zastavení činnosti v CZ PMGA až do
vyřešení a uhrazení způsobené škody.

Způsobení škody na hráčích, funkcionářích či divácích
Hráč či hráčka, jejichž chování způsobilo škodu na zdraví některé osoby, nebo dokonce
přivodilo smrt, je za svůj čin plně zodpovědný a jeho členství v CZ PMGA zaniká
s okamžitou platností. Stejně tak i právo účasti na všech turnajích.

Škoda hráče na vlastním zdraví
Všechny turnaje jsou hrány na nerovném povrchu a většina z nich ve venkovním prostředí.
Nedostatek pozornosti může vyústit v náhodné zranění nebo smrt. Hráči i hráčky jsou plně
zodpovědní za vlastní poškození zdraví či přivození si smrti.
Organizátoři turnaje nenesou za výše uvedené žádnou zodpovědnost.

Přerušení turnaje kvůli počasí nebo kritické situaci
V některých případech mohou být turnaje přerušeny kvůli kritické situaci nebo špatnému
počasí.
- Přerušení turnaje může být učiněno jen ředitelem turnaje.
- Turnaj bude pokračovat jen po rozhodnutí ředitele turnaje.
- Za špatné počasí je považována zejména bouřka, nikoliv déšť jako takový.
- V případě bouřek by měl být turnaj přerušen bezprostředně.
- Je-li oznámeno přerušení hry, hráči či hráčky by měli dokončit právě rozehranou jamku,
nerozhodne-li ředitel turnaje o okamžitém přerušení hry. V tom případě musí být přesně
označena pozice míče, a to za přítomnosti ostatních hráčů ve skupině.
- Hráči a hráčky musí být připraveni pokračovat v turnaji kdykoliv.
- Turnaj pokračuje, když to nařídí ředitel turnaje.
- Hráči a hráčky se musí okamžitě vrátit na své pozice před přerušením turnaje.
- Hráči a hráčky mohou pokračovat ve hře, až když ředitel turnaje dá vhodný signál.
- Hra pokračuje od bodu, kde byla přerušena.

Ukončení turnaje
Turnaj může být ukončen, jestliže to vyžadují vnější vlivy.
Ředitel turnaje může rozhodnout o ukončení turnaje, jestliže přerušení hry trvá déle, než
jsou plánované hrací dny.
Turnaj může být rozšířen o takzvaný „deštivý den“, ale tento den musí být předem
oznámen v originálním rozpisu a hráči musí být připraveni zůstat na turnaji o tento den
déle. Odstoupení z turnaje z důvodu cestovních plánů musí být oznámeno řediteli turnaje
nebo rozhodčímu a hráči či hráčce bude připočítán za každou neodehranou jamku
maximální počet úderů.
Vyhodnocení předčasně ukončeného turnaje se koná v případě, že všichni hráči mají
odehraná minimálně dvě soutěžní kola.
V případě opuštění turnaje kvůli vnějším okolnostem nemají účastníci právo na refundaci
startovného, tréninkovného či cestovních výdajů.

Trénink a tréninkové poplatky
CZ PMGA turnaje jsou organizované různými vlastníky hřišť, jejichž rozhodnutí podléhají
všichni hráči a hráčky, kteří se turnajů aktivně účastní.
Vlastníci hřišť také sami stanoví, za jakých finančních podmínek bude probíhat trénink na
daný turnaj.
Jestliže vlastník hřiště neuzavře v době tréninků hřiště pro veřejnost, je povinností všech
hráčů, jednat s návštěvníky s úctou a uvolňovat včas pro tyto zákazníky jednotlivé jamky
k jejich hře.
Během turnajových dnů je trénink povolen v době oficiálních tréninkových hodin.
Trénink během turnajových dnů není povolen:
- během slavnostního zahájení
- pokud ještě nedohrála poslední skupina hráčů
- během schůzky hráčů, na které je nutná účast všech účastníků
- při přerušení turnaje

Oděv a obuv
Pro tréninkové a turnajové dny je přísně vyžadováno:
- Košile či polokošile s límečkem, a to možno jak s krátkým, tak i dlouhým rukávem
- Šortky (nikoliv džínové) nebo dlouhé sportovní kalhoty (nikoliv džíny)
- Ženy mohou mít jak šortky nebo dlouhé sportovní kalhoty, tak i sukně (ne džínové) či
sportovní šaty
- Sportovní obuv (nikoliv pantofle či sandály)
- Baseballová čepice (ne džínová), sportovní klobouk (ne džínový), kšilt (ne džínový) – muži
i ženy mohou hrát i bez pokrývky hlavy
- Vyžaduje-li to počasí, mohou hráči i hráčky hrát v nepromokavé bundě či sportovní
soupravě
Hráč nebo hráčka, kteří nebudou předpisově oblečeni, nebudou mít povoleno se účastnit
turnaje do té doby, dokud nebudou oblečeni předpisově.
Výjimka pro sportovní obuv:
Zranění nebo onemocnění nohou, které vyžaduje sandály, pantofle či ortopedické boty.
Hráči či hráčky, kteří žádají o výjimku, jsou povinni předložit řediteli turnaje lékařskou
zprávu (ne starší jednoho týdne) o svém zdravotním stavu.
Oděv nesmí obsahovat nepatřičné slogany, nesmí propagovat drogy, alkohol, sex, násilí,
politické nebo náboženské záležitosti. Oděv nesmí být také příliš odhalující.
Je také zakázáno nosit plavky nebo bezrukávové košile či trička a trička bez límečku.
Oděv nesmí propagovat minigolfové organizace, se kterými CZ PMGA nespolupracuje.

Asistenti pro mladé a fyzicky znevýhodněné hráče
Pomocníkem pro malé děti může být jeden z rodičů nebo osoba starší 18-ti let. Nikdo
z nich ale nesmí být rozhodčí a veškeré dotazy ohledně hry musí adresovat řediteli turnaje.
Pomocníky pro tělesně handicapované hráče mohou tvořit jen osoby starší 18-ti let.
Povolení pro jejich vstup do hřiště může vydat ředitel turnaje, a to na základě lékařské
zprávy pro tělesně handicapovaného hráče, která nesmí být starší jednoho měsíce.

Trenéři
Hráči i hráčky mají povoleno mít během tréninku i turnaje na hřišti k dispozici své trenéry.
Během turnaje smí trenéři hráčům a hráčkám udílet rady, ale jen do té doby, než hráč či
hráčka položí míček před prvním úderem na základní pole, a opět až od té doby, kdy hráč či
hráčka vyjme po posledním úderu míček z jamky.
Během této doby jsou zakázány nejen verbální pokyny, ale i různé posunky horními či
dolními končetinami.
Trenéři musí v době hry hráče či hráčky na jednotlivé jamce stát minimálně v metrové
vzdálenosti od mantinelu.
Trenéři mají dovoleno před prvním úderem hráče či hráčky čistit povrchy jednotlivých
jamek od nečistot.

Rozhodčí
Každý turnaj musí řídit minimálně dva rozhodčí, z nichž jeden musí být hlavní.
Rozhodčí musí zůstat neutrální za každých okolností.
Rozhodčí nesmí zároveň plnit roli hráče, trenéra či jinak se aktivně účastnit turnaje.
Rozhodčí musí být snadno rozeznatelní od hráčů či dalších funkcionářů.
Rozhodčí musí také nosit sportovní oděv a obuv.
Rozhodčí musí rozhodnout o všech sporných bodech během soutěže.
Rozhodčí mají dovoleno udělit ústní varování, udělit 1 - 7 trestných úderů nebo vyloučit
hráče či hráčku z turnaje, když to je nutné.
Rozhodnutí rozhodčího musí být přijaté bez argumentů.
Písemné protesty musí být doručeny k hlavnímu rozhodčímu do patnácti minut po
odehrání okruhu, ve kterém k nejasnosti došlo.

Hlavní rozhodčí společně s druhým rozhodčím a ředitelem turnaje musí rozhodnout o
protestu do začátku dalšího okruhu.
V případě neshody nad výkladem pravidel, musí být okamžitě kontaktován rozhodčí.
Diskuze mezi hráči nejsou povolené.
Hlavní rozhodčí:
- dohlíží na celou soutěž a zasahuje, až když je to bezpodmínečně nutné
- dohlíží, zdali jsou povinnosti rozhodčího(ch) správně plněny
Povinnosti rozhodčích před turnajem:
- zjistit, že všechny jamky jsou čisté a připravené ke hře
- zajistit, že pohyblivé překážky jsou umístěny správně a správně také fungují
- jestliže některá z jamek obsahuje síť, musí být zkontrolováno, že neobsahuje díry
Povinnosti rozhodčího během turnaje:
Během turnaje nesmí žádný rozhodčí rušit hráče. Rozhodnutí musí být učiněna neprodleně
a bez diskuzí s hráči či hráčkami.
V případě pochybnosti musí rozhodčí neprodleně kontaktovat hlavního rozhodčího.
Jestliže si rozhodčí všimne porušení pravidel, musí zasáhnout bezprostředně.
Rozhodčí také dělají opravy na skóre-kartách, když je to nutné.
V případě neshody ohledně výkladu pravidel, musí být kontaktováni všichni hráči či hráčky
zainteresované skupiny a požádáni o konzultaci nejasnosti. Popřípadě mohou být o
konzultaci, jak k situaci došlo, požádáni hráči či hráčky sousední skupiny.
Rozhodčí zaznamenává do skóre-karet všech hráčů či hráček ve skupině trestné údery
konkrétního hráče či hráčky ze skupiny a na zadní stranu skóre-karty zapíše odůvodnění,
jestliže je to možné.

Hráčské vybavení
Míčky
Pro turnaje pod hlavičkou a dle pravidel CZ PMGA jsou povoleny pouze tyto golfové míčky:
Chromax; Callaway TOUR i s logem US ProMiniGolf Tour; Callaway TOUR i (s) s logem
CMOSA; Nike PD*SOFT s logem CMOSA.
Hráč či hráčka musí zahájit a zakončit jamku stejným míčkem. Hráč či hráčka přistiženi při
používání neschváleného míčku, budou penalizováni sedmi trestnými údery za každou
dosud odehranou jamku v turnaji a budou požádáni, aby ve hře pokračovali schválenými
míčky.
Hole
Pro turnaje pod hlavičkou a dle pravidel CZ PMGA jsou ke hře povoleny pouze golfové hole
(puttery či chippery) nebo takzvaná minigolfová kladívka (žádná hůl nesmí být opatřena na
úderové straně gumou).
Hráči i hráčky mohou během turnaje používat jakýkoliv počet povolených holí, které
mohou měnit kdykoliv.

Rozprava
Rozpravy před každým hracím dnem jsou povinné pro všechny hráče i hráčky turnaje,
ledaže nepřítomnost je schválena ředitelem turnaje. První nepřítomnost na rozpravě bude
potrestána upozorněním, druhé provinění jedním trestným úderem, každé další provinění
pak dalšími trestnými údery.

Začátek turnaje
Všichni hráči i hráčky musí být připraveni ke hře včas. Hráč či hráčka, kteří se dostaví ke hře
pozdě, budou penalizováni sedmi trestnými údery za každou neodehranou jamku

Odstoupení z turnaje
Hráči či hráčky musí ředitele turnaje nebo prezidium CZ PMGA upozornit minimálně
čtrnáct dnů předem, že se nezúčastní turnaje, na který byli přihlášeni.
Opomenutí této povinnosti bude trestáno tříměsíční diskvalifikací od dalších turnajů,
opakované provinění bude potrestáno půlroční, roční až doživotní diskvalifikací z turnajů
pod hlavičkou CZ PMGA.
Hráč či hráčka, kteří odstoupí z již rozehraného turnaje, obdrží sedm trestných úderů za
každou neodehranou jamku do konce turnaje.

Chování během tréninku a turnaje
Hráči a hráčky jsou povinni přistupovat k ostatním hráčům a hráčkám s úctou.
Hlasité a destruktivní chování není povolené nikdy.
Během turnaje nesmí žádný z hráčů či hráček hovořit či vykonávat jakoukoliv činnost
(včetně chůze), pokud je k úderu připraven jiný účastník turnaje.
Kontaktovat se s jiným účastníky tréninku či turnaje nevhodnými poznámkami či dokonce
fyzicky je přísně zakázáno.
Trénink či účast v turnaji bude hráči či hráčce zakázána, jestliže bude pod vlivem alkoholu
nebo drog.
Za obzvláště závažné prohřešky jsou považovány:
- křik
- hlasité povídání
- zvonění mobilního telefonu
- telefonování
Všechny výše uvedené prohřešky budou trestány jedním až sedmi trestnými údery.
Jestliže se při tréninku na jedné jamce sejde více hráčů či hráček, dohodnou si mezi sebou
pořadí, ve kterém své tréninkové údery provedou.
Jestliže hřiště není uzavřené pro veřejnost, mají hráči a hráčky za povinnost pustit
přednostně ke hře tyto návštěvníky.
Žádný z účastníků turnaje či tréninku nemá povolení dělat jakékoliv zásahy do jednotlivých
jamek:
-

značení jakoukoliv substancí
barevné značení
vrypy
rýhy
změny struktury umělé trávy

Hráčům a hráčkám je povoleno měřit vzdálenosti botami či holemi a dělat si poznámky,
které budou potřebovat při turnaji.
Hráčům a hráčkám není povoleno během turnaje používat jakékoliv elektronické zařízení
včetně mobilních telefonů.
Hráči a hráčky by se měli – pokud to hřiště dovoluje – pohybovat vždy minimálně metr od
hráče či hráčky, kteří právě hrají.
Kouření během oficiálního tréninku a při turnaji je povolené jen na místech k tomu
určených.

Hráči či hráčky, kteří musí při turnaji nutně opustit skupinu k vykonání osobní potřeby,
nahlásí tuto skutečnost nejprve spoluhráčům či spoluhráčkám ve skupině, poté i
rozhodčímu a svoji nepřítomnost zkrátí pouze na nezbytně nutnou dobu.
Diváci, trenéři nebo novináři nesmí v žádném případě rušit hráče či hráčky během celého
turnaje a mohou být požádáni, aby okamžitě opustili prostory hřiště i místa pro ně určená.
Použití fotografického blesku není povolené, protože může ovlivnit výkon účastníků
turnaje.
Veškeré problémy musí být neprodleně řešeny s rozhodčími či ředitelem turnaje.
Nevhodné chování během tréninku či při turnaji může vyústit v trestné údery pro účastníka
turnaje nebo dokonce až v diskvalifikaci z turnaje či z CZ PMGA.
Všimne-li si hráč či hráčka poškozené překážky nebo jamky, musí vše neprodleně nahlásit
vlastníkům hřiště nebo řediteli turnaje.
Jestliže se některá z překážek během turnaje pohne, musí účastníci turnaje neprodleně
požádat o uvedení překážky do původního stavu.
Hráč či hráčka, kteří by začali se hrou dříve, než jejich spoluhráči či spoluhráčky ve skupině
dokončí hru, musí se svou hrou začít opět znovu a do skóre-karty si připočtou jeden trestný
úder.

Párování
Tvoření dvou až čtyřčlenných skupin (dle počtu účastníků turnaje) pro turnaj se provádí
buď počítačem, losováním nebo rozhodnutím ředitele turnaje či prezidia CZ PMGA, a to
vyjma párování po odehrání minimálně dvou okruhů, kdy se párování provádí dle
aktuálního postavení hráčů a hráček v průběžném pořadí absolutní kategorie, nebo pokud
se jedná o hru na jamky.
Příbuzní v jedné skupině hráčů či hráček jsou nepřípustní. V tom případě musí být párování
přelosováno, nebo musí být skupině pořadateli poskytnut oficiální zapisovatel.

Pořadí hry a časy
1. Jamky by měly vždy být hrány v pořadí od č. 1 k č. 18. Neplatí v případě letmého startu.
2. Hra na jamce může začít, jakmile předchozí hráč či hráčka skončili hru a opustili herní
oblast.
3. Hru jako první začíná hráč či hráčka, kteří jsou vylosováni do skupiny jako první, další
hráči či hráčky zahajují hru v pořadí, ve kterém byli vylosováni. Na další jamce začíná vždy
hráč či hráčka, kteří na předchozí jamce dosáhli nejnižšího skóre.

4. Skupina se smí přesunout na další jamku až v okamžiku, kdy tuto jamku opustila
předchozí skupina.
5. Skupina může pokračovat na příští jamce až tehdy, když poslední hráč či hráčka skupiny
dokončil(a) jamku.
6. Jen jedna skupina se může pohybovat u jedné jamky.
7. Zbytečné prodlevy ve hře nejsou dovolené.
8. Hráč či hráčka mají vždy 60 vteřin na první i následující údery.
9. Skupiny se musí přemisťovat z jamky na jamku co možná nejrychleji, ale s ohledem na
další účastníky turnaje.
10. Všichni účastníci tréninku i turnaje musí udržovat bezpečnou vzdálenost od hráče či
hráčky, kteří právě hrají, aby se vyhnuli případným úrazům.

Počet úderů
Maximální počet úderů na jednu jamku je 6. Pokud se nepodaří docílit jamky na 6 úderů
(neoznámí-li ředitel turnaje jinak), hráč či hráčka obdrží jeden trestný úder a zapíše si do
skóre-karty výsledek 7 (neoznámí-li ředitel turnaje jinak).
Pokud míček při hře opustí jamku, je navrácen zpět v místě, ve kterém jamku opustil, a
hráč či hráčka si připočítá jeden trestný úder. V tomto případě si hráč či hráčka může
umístit míček kolmo od cihlového mantinelu na vzdálenost 6 - 8 palců (odpovídá delší
straně skóre-karty).
V případě, že je míček zahrán do písečné nebo vodní překážky, může hráč či hráčka
pokračovat z této překážky, nebo si může míček umístit na 6 - 8 palců od kraje překážky, a
to v místě, kudy byl do překážky zahrán, ale připočte si jeden trestný úder.

Určení pořadí
Vítězem se stává hráč či hráčka s nejmenším počtem úderů (neplatí pro hru na jamky).
V případě shodných výsledků v konečném pořadí, musí rozhodnou play-off, které je mezi
jednotlivými účastníky turnaje hráno od první jamky až do rozhodnutí.
Do konečného pořadí dvou až šestičlenných týmů se započítávají pouze výsledky dvou
nejlepších členů týmu.

Nahrazení míčku, připravenost ke hře, míč ve hře
Míček, který je po úderu holí poškozen, může být nahrazen jiným schváleným míčkem, a to
bez trestného úderu.
Pokud se míček po úderu ztratí a není nalezen do pěti minut, musí být nahrazen jiným
schváleným míčkem stejného typu, a to za cenu jednoho trestného úderu.
Míček musí být před prvním úderem postaven rukou, stejně tak musí být vždy překládán
rukou.
Míček je do hry uváděn výhradně golfovou holí a hrán může být jen v okamžiku, kdy je
v naprostém klidu. Míček je uveden do hry po prvním styku golfové hole s míčkem.
Míček je ve hře:
- když je dán do pohybu ze základního pole
- když se po prvním úderu nalézá v oblasti mezi základním polem a jamkou
Každý úder holí musí být prováděn oběma rukama. Úder jednou rukou může být
považován za přestupek.
Hráč či hráčka jsou považováni za připravené ke hře, když položí svůj míček na základní
pole jednotlivých jamek.

Nesprávně zaznamenané skóre
Během celého turnaje musí hráči i hráčky sledovat a zaznamenávat vlastní skóre i skóre
spoluhráčů či spoluhráček ve skupině svědomitě.
Zaznamenání skóre musí být učiněno bezprostředně, jakmile hráč či hráčka umístí míček
do jamky.
Hráč či hráčka musí své skóre oznámit ostatním hráčům či hráčkám ve skupině.
Při ukončení okruhu musí všichni hráči či hráčky podepsat své skóre-karty i skóre-karty
soupeřů či soupeřek ve skupině a odevzdat je rozhodčím nebo zapisovatelům.
Jakékoliv opravy ve skóre-kartách musí být vždy parafovány všemi účastníky skupiny, a to
za přítomnosti rozhodčího.

Pravidla Adventure golfu
1. Míček musí být při prvním úderu zahráván ze základního pole, za které se považuje celé
území před začátkem cihlových mantinelů, nikoliv však území za nebo vedle umělé trávy.
2. Míček musí být umístěn ve výše uvedeném území celým svým objemem.
3. Jakmile hráč či hráčka uvedou míček do pohybu, je to považováno za míček ve hře.
4. K dalším úderům smí hráč či hráčka přistoupit až poté, co se míček úplně zastaví.
5. Během hry nesmí být v prostoru celé jamky umístěny jakékoliv předměty. Výrazem
jamka se rozumí celé hrací území (i základní pole), včetně všech překážek.
6. Míček nesmí být hrán vzduchem a musí neustále (vyjma jamek, kdy míček uvede do
vzduchu takto postavená jamka – například přes malé vodní toky) zůstat ve styku
s povrchem jamky.
Výjimky tvoří pouze:
Hra z bankru - „bunkeru“ - (písková překážka chránící green, přírodní nebo umělá
prohlubeň)
Hra z roughe - „rafu“ - (hustá vyšší tráva)
Hra z forgreenu - „forgrýnu“ - (takzvaný límec jamkoviště s vyšší trávou)
Hra z vodní překážky - (jezírko, řeka, potok, kanál či jiná vodní plocha)
V těchto případech smí být použito chipu („čipu“), tedy nízkého úderu pro přiblížení se
k jamce s doběhem samotného míčku.
Před tímto úderem se míček ale nesmí v žádném případě nalézat na základním poli, nebo
nalézat mimo oblast mantinelů (hracího území), a to s výjimkou jamek, které nedisponují
mantinely či disponují mantinely jen v určitých částech jamek (např. tzv. Putting golf):
- opustí-li míček jamku v oblasti, kde se nalézají mantinely, platí pouze pravidla č. 7 a 8
- opustí-li míček jamku v oblasti, kde se mantinely nenalézají, je možné použít pravidla č. 7
a 8, nebo využít výjimky z pravidla č. 6
Jiná hra vzduchem je považována za přestupek a hráč či hráčka musí začít hru opět ze
základního pole, nebo místa, odkud zakázaný úder zahrál(a). Za tento přestupek obdrží
hráč či hráčka jeden trestný úder.
7. Když míček ve hře vyskočí mimo oblast mantinelů (hracího území) a opět se vrátí na
hrací pole, musí být umístěn do místa, kde hrací území opustil a hráč či hráčka pokračují ve
hře z tohoto bodu bez udělení trestného úderu.
8. Když míček ve hře vyskočí mimo oblast mantinelů (hracího území) a zůstane mimo hrací
území, musí být umístěn do místa, kde hrací území opustil a hráč či hráčka pokračují ve hře
z tohoto bodu s udělením jednoho trestného úderu.

9. Přemístění míčku ve svahu. Když míček ve hře vyskočí mimo oblast mantinelů (hracího
území) ve svahu a nelze ho při umístění dostat do klidové polohy, může ho hráč či hráčka
umístit zpět blíže k základnímu poli. Co ale možná nejblíže ke svahu.
10. Hra do kopce. Během hry na jamce, která je postavena do kopce, může při slabém
nebo naopak silném úderu dojít k tomu, že se míček vrátí zpět na základní pole. Pokud
míček zůstane kdekoliv na základním poli, musí být hrán z tohoto místa, a to bez trestného
úderu. Pokud míček opustí i základní pole, musí být na základní pole umístěn ve směru, ve
kterém oblast základního pole opustil, a hráč či hráčka si připíší jeden trestný úder.
11. Na jamkách, které jsou postaveny tak, že míč musí projet trubkou, jedná se o jedinou
uznatelnou cestu míčku k jamce. Pokud míček přeskočí k jamce mimo trubku, musí být
umístěn zpět do místa, odkud vyskočil a hráč či hráčka pokračují ve hře bez udělení
trestného úderu.
12. Zastaví-li se míček u mantinelu nebo překážky, může být přemístěn kolmo na délku 6 –
8 palců (odpovídá delší straně skóre-karty).
13. Zastaví-li se míček v místě, kde je kolmé přeložení zablokováno překážkou, nesmí být
míček v žádném případě přeložen do přímého výhledu k jamce.
14. Vodní toky. Jestliže míček přešel přes most, který vede přes vodní tok, a poté se vrátil
do vody, musí být přeložen do místa, odkud ve vodě skončil. Hráč či hráčka si připíší jeden
trestný úder. Jestliže míček skončil ve vodním toku ještě před překonáním můstku, musí
být přeložen do místa, odkud ve vodě skončil. Hráč či hráčka si připíší jeden trestný úder.
15. Jestliže se míček zastaví v tunelu, nebo v překážce, může být přeložen kolmo, a to ve
směru zpět, 6-8 palců (odpovídá delší straně skóre-karty) před tunel nebo překážku. Hráč či
hráčka neobdrží trestný úder.
16. V situacích, kde vada povrchu nebo ucpaná trubka zastaví míček, musí rozhodnout
rozhodčí nebo ředitel turnaje.
17. Jestliže má hřiště zvláštní zákonitosti, které nejsou pokryté pravidly CZ PMGA, má
ředitel turnaje právo učinit rozhodnutí o změně pravidla a tomuto pravidlu se musí
podrobit všichni účastníci turnaje.
18. Hra na jamce je ukončena v okamžiku, kdy míček skončí v jamce, nebo je-li vyčerpán
maximální počet povolených úderů a všechny dosažené výsledky jsou zaznamenány ve
skóre-kartách všech hráčů ve skupině.
19. Hráč či hráčka se mohou dotýkat míčku ve hře jen za dohledu spoluhráčů či
spoluhráček ve skupině nebo za dohledu rozhodčích (výjimku tvoří jen překládání od
mantinelu). Míček musí být vždy viditelný. Jestliže je míček zvednut pro jeho čištění, musí
být jeho pozice předem označená. Jakmile je míček ve hře, je zakázáno ho chladit či
zahřívat.

20. Každý hráč či hráčka jsou zodpovědní za čistotu celé jamky. Je dovoleno odstranit špínu
z hrající oblasti, zatímco míček ještě není uveden do hry. Čištění je povoleno i před druhým
a dalšími údery.
21. Je-li míček ve hře, nesmí být úmyslně ovlivňován žádnými osobami.
22. Zabrání-li míčku v cestě velké přírodní (například spadlá větev) nebo jiné
nepředvídatelné vlivy, může rozhodčí (na požádání) nařídit opakování úderu, pokud ovšem
hráč či hráčka tímto nezíská nespravedlivou výhodu.
23. Posunou-li již jasně zastavený míček velké přírodní (například spadlá větev) nebo jiné
nepředvídatelné vlivy, je míček přeložen zpět do místa, kde se původně zastavil.
Každé hřiště Adventure golfu má svá vlastní specifika, a tudíž by měli všichni hráči i hráčky
během tréninku pokládat otázky o hře vlastníkům hřiště, řediteli turnaje nebo rozhodčím,
aby tak dopomohli k hladkému průběhu turnaje.

Česká pravidla Adventure golfu byla aktualizována 10. prosince 2017 a jsou platná od 1.
ledna 2018.
Jan Prokop, prezident CZ PMGA

