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§ 1 ÚVOD
Posláním soutěžního řádu (dále jen SŘ) je vytvoření jednotných směrnic pro soutěže pořádané
ČMGS na území ČR. Jsou vydávány i další směrnice, které SŘ doplňují a zpřesňují a je na ně v SŘ
odkaz.
Seznam dalších směrnic:
1. Pravidla minigolfu
2. Stanovy ČMGS
3. Doplňky SŘ pro příslušný rok
4. Adresář funkcionářů svazu a klubů
5. Termínové listiny – celostátní – zemské – oblastní (krajské) - klubové
6. Seznam držitelů VT
7. Seznam rozhodčích s platnou kvalifikací
8. Přehled delegací vrchních rozhodčích na jednotlivé turnaje
9. Zprávy komisí svazu
10. Celostátní, zemské a oblastní žebříčky průběžné a konečné

§ 2 ORGANIZACE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ
Přehled soutěží ČMGS
Sportovní soutěže ČMGS se organizují v rozsahu:
- celostátním
- zemském (Čechy, Morava)
- oblastním (rozdělení je konkretizováno před začátkem každé sezóny v Doplňcích SŘ)
- krajském (dtto)
Soutěže dělíme dále na:
- bodované a mistrovské (dlouhodobé uzavřené, dlouhodobé otevřené, jednorázové)
- ostatní

Soutěže bodované a mistrovské:
• Soutěže družstev:
o Muži (smíšená družstva – viz par. 4.1)
- Extraliga (celostátní úroveň)
- I. liga (zemská úroveň)
- II. liga (oblastní úroveň)
o Junioři
- Extraliga (celostátní úroveň)
- I. liga (zemská úroveň)
- II. liga (oblastní úroveň)
o Ženy
- Extraliga (celostátní úroveň)
- I. liga (zemská úroveň)
o Senioři
- Extraliga (celostátní úroveň)
- I. liga (zemská úroveň)
o Žáci
- I. liga (zemská úroveň)
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• Soutěže jednotlivců:
o Mistrovství ČR (MČR)
o Přebory zemí (Čechy, Morava)
o Celostátní turnaje – Grand Prix
o Zemské turnaje – Bohemia Tour a Moravia Tour
o Celostátní turnaj mládeže – Junior Trophy
o Oblastní (krajské) přebory (OP, KP)
o Oblastní turnaje jednotlivců – Open
o Klubové turnaje (KT)

Ostatní volné soutěže:
• Mezinárodní
• Náborové a propagační turnaje apod.

§ 3 SOUTĚŽE DRUŽSTEV
U všech soutěží platí, že hráč nominovaný do družstva, má právo účasti i v soutěži jednotlivců,
přestože nesplňuje kvalifikační podmínky

3.1. Uzavřené soutěže
Jsou to soutěže s pevně určenými počty účastníků, kteří si účast v dané soutěži zajišťují svými
výkony (střední a vyšší stupně soutěží). Pravidla postupu a sestupu jsou uvedena ve specifikaci
jednotlivých ustanovení (3.3 až 3.7). Její zavedení se předpokládá u extraligy (kategorie junioři a
kategorie smíšená družstva), Extraliga a l.liga obou zemí v kategorii smíšená družstva a očekává se u
l. ligy v dalších kategoriích. Dojde-li k situaci, že družstvo nereflektuje na účast v soutěži před
zahájením nového ročníku soutěže a toto nahlásí nejpozději do 15.8. příslušného roku vedoucímu
STK příslušné oblasti (země), je na něj v případě stávajícího účastníka pohlíženo jako na
sestupujícího z této soutěže bez jakýchkoli sankcí.

3.2. Otevřené soutěže
Jsou to zpravidla nejnižší zavedené soutěže dané kategorie. Jedná-li se o soutěž II. ligy, pak zpravidla
počet družstev není omezen, pouze může být doporučen vznik III. ligy. Jedná-li se o soutěž l. ligy,
pak je stanoven maximální počet družstev, při kterém se soutěž stává uzavřenou a pro příští sezónu
vzniká soutěž II. ligy.
Minimální počet pro vznik nové soutěže jsou dva řádně přihlášení účastníci (II.liga seniorů, žen, atd).

3.2.1. Otevřená soutěž II. ligy – všechny kategorie
3.2.1.1. Vznik soutěže
Soutěž vzniká přihlásí-li se i jedno družstvo. Další případná družstva se mohou přihlásit kdykoli, za
neodehraná kola si připisují patřičný násobek sedmi úderů a nula bodů. Bodové výsledky původně
přihlášených družstev se zpětně nekorigují. Celkový vítěz má právo postupu do I. Lig. Pokud se
oddíl, který má právo postupu do I. ligy, svého práva vzdá, pak toto právo přechází na další oddíl
(oddíly) v konečném pořadí a poté na další oddíl (oddíly) v druhé oblasti příslušné země (dle
postupového klíče - 3.3.3.). Pokud ani tak nikdo svého práva nevyužije, pak z uzavřené soutěže I.
ligy sestoupí o tolik méně družstev, o kolik méně je postupujících z II. lig příslušných oblastí.
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3.2.2. Otevřená soutěž I. ligy – všechny kategorie mimo smíšené
I.liga (mimo smíšené kategorie) jsou otevřené soutěže
3.2.2.1 Družstvo se může přihlásit do soutěže před kterýmkoliv ligovým kolem.
3.2.2.2 Družstvu se zaznamená jeho úderový výsledek a body jsou přiděleny podle počtu
přihlášených
družstev.
3.2.2.3 Družstvu, které se přihlásí později, se za neodehraná kola připisuje patřičný násobek sedmi
úderů a nula bodů.
3.2.2.4 Po přihlášení družstva mají hráči z přihlášeného družstva právo startu. Družstvo hraje, i když
jsou v soutěži sami. Při přihlášení dalšího družstva se body přidělují podle pravidel bodování
(§ 4.7).
3.2.2.5 Družstvo se nemůže přihlásit přímo do finále na Přeboru země.
3.2.2.6 Na Přeborech zemí (jako finále soutěží družstev I. ligy) mohou startovat v jednotlivých
kategoriích soutěží družstev vždy maximálně 4 družstva.
3.2.2.7 První dvě družstva v žákovských družstvech, v celkovém pořadí v každé zemi, mají právo
startu na superfinále, které je součástí MČR. Pokud se přihlásí jen jedno, nebo žádné
družstvo, právo postupu pak přechází na třetí, případně čtvrté družstvo v druhé zemi.

3.2.5. Otevřená soutěž I.ligy - obecně
Pokud by se vyskytly situace, které nejsou v SŘ specifikovány, přísluší jejich řešení STK ČMGS, která
citlivě rozhodne v duchu SŘ, zvláště 3.2.

3.3. MUŽI (SMÍŠENÁ DRUŽSTVA)
3.3.1. Extraliga
Soutěž se hraje celostátně v rámci turnajů Grand Prix a jejím řízením je pověřen předseda STK
ČMGS. Skládá se z podzimní části (zpravidla 1 kolo), jarní části (zpravidla 4 kola) a finále, které je
součástí MČR.
• Účast: 6 smíšených sedmičlenných družstev (6 + 1 viz Doplňky SŘ pro daný rok).
• Schéma: 4 okruhy MTG nebo 3 okruhy MG, FG či AG v rámci GP a 6 až 8 okruhů v rámci předkola
MČR.
• Finále: 4 nejlepší družstva po dlouhodobé části postupují do finále, které je součástí MČR. Finále
se boduje 8 – 6 – 4 – 2 body. Dosud získané body i údery se sčítají s výsledky finále. Celkový vítěz
se stává mistrem ČR a má právo se zúčastnit turnaje EC v kategorii družstev mužů – smí se
účastnit
pouze hráči věkových kategorií muži, senioři, senioři II a junioři (start žáků se povoluje jen na
výjimku WMF).
• Sestup:
Družstvo na 6. místě po dlouhodobé části sestupuje do I. ligy příslušné země.
• Poznámky:
- hráč nominovaný do družstva má právo se zúčastnit také soutěže jednotlivců, i když nesplňuje
kvalifikační podmínky pro účast.
- rozpis losování - viz příloha č.3 SŘ.
- v případě neúčasti družstva na extraligovém turnaji, jsou družstvu odebrány 2 body, v
opakovaném případě je družstvo diskvalifikováno a přeřazeno do nejnižší soutěže družstev
oblasti, do které klub tohoto družstva přináleží (viz Doplňky SŘ pro daný rok) a je na něj
pohlíženo jako na sestupujícího.

3.3.2. I. liga
Soutěž se hraje na zemské úrovni v rámci zemských turnajů – Bohemia Tour a Moravia Tour. Skládá
se z pěti kol a finále, které je součástí Přeborů zemí. Řízením soutěží je pověřen příslušný zemský
vedoucí STK.
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• Účast: 6 smíšených šestičlenných družstev (5 + 1) v každé skupině – zemi
• Schéma: 4 okruhy MTG nebo 3 okruhy MG, FG či AG v rámci BT/MT a 8 6 okruhů MTG nebo 6 4
okruhy
MG, FG či AG v rámci finále na předkola Přeborů zemí.
• Finále: 4 nejlepší družstva po dlouhodobé části postupují do finále, které je součástí Přeborů
zemí.
Finále se boduje 8 – 6 – 4 – 2 body. Dosud získané body i údery se sčítají s výsledky finále.
Celkový
vítěz se stává Přeborníkem Čech/Moravy.
• Postup do extraligy: Do Extraligy postupuje
vítěz baráže. Baráž hrají vítězové I.ligy každé země (6+1), v případě nereflektování se řeší dle
následujícího pořadí,
1. právo postupu do baráže přechází na druhého v pořadí z dané země
2. právo postupu do baráže přechází na druhého v pořadí z druhé země
3. nesestoupí sestupující z extraligy
4. nesestoupí horší ze sestupujících z extraligy
5. právo postupu přechází na třetího v pořadí z dané země
6. právo postupu přechází na třetího v pořadí z druhé země
7. právo postupu přechází na čtvrtého v pořadí z dané země za předpokladu, že nesestupuje do
II.
ligy
8. právo postupu přechází na čtvrtého v pořadí z druhé země za předpokladu, že nesestupuje do
II.
ligy
9. bude řešit STK s přihlédnutím k výkonnosti družstev
• Struktura (baráž o Extraligu):
baráž se uskuteční jako jeden turnaj v rámci prvních dvou hracích dnů Mistrovství ČR a bude
rozepsána na stejný počet okruhů, jako je tomu u finálových kol dlouhodobých soutěží družstev
na
příslušném Mistrovství ČR.
• Poznámka (baráž o Extraligu):
všichni do baráže nominovaní hráči mají jako jednotlivci právo startu na Mistrovství ČR, a to i
v případě, že nesplňují žádné jiné kritérium účasti na MČR. Toto právo je zachováno i v případě,
že
dojde ke zrušení baráže, popsaném v části postup do extraligy, ovšem jen pro hráče
postupujících
týmů, kteří byli řádně nominováni na sestavách družstev pro baráž.
• Sestup do II. ligy: Na základě konečného pořadí po finále I. ligy. Přímo sestupuje tolik družstev
I.ligy, aby při respektování výsledků všech baráží byl počet účastníků I. ligy 6 družstev.
• Poznámky:
- hráč nominovaný do družstva má právo se zúčastnit také soutěže jednotlivců, i když nesplňuje
kvalifikační podmínky pro účast.
- v případě neúčasti družstva na prvoligovém turnaji, jsou družstvu odebrány 2 body, v
opakovaném případě je družstvo diskvalifikováno a přeřazeno do nejnižší soutěže družstev
oblasti, do které klub tohoto družstva přináleží (viz Doplňky SŘ pro daný rok) a je na něj
pohlíženo
jako na sestupujícího
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3.3.3. II. Liga
• Účast: Počet družstev dle přihlášek. Smíšená čtyř až pětičlenná družstva (3 + 1 až 4 + 1). O nižším
počtu (3 + 1) hráčů ve družstvech rozhodne vedoucí oblasti nejpozději 1 hodinu před zahájením
1. kola soutěže na základě souhlasného stanoviska oprávněných zástupců všech přihlášených
družstev do daného ligového ročníku. Soutěž se hraje na oblastní úrovni v rámci oblastních
turnajů - OPEN. Počet ligových kol je v kompetenci vedoucího soutěže - oblastního vedoucího
STK.
• Schéma: 4 okruhy MTG nebo 3 okruhy MG, FG či AG – jednodenní soutěž.
• Postup do I.ligy: Do I.ligy postupuje vítěz baráže, která se hraje na Přeboru země. Barážhrají
vítězové II. ligy oblastí (5+1) v případě nereflektování se bude postupovat
dle následujícího pořadí:
1. právo postupu přechází na druhého v pořadí z dané oblasti
2. právo postupu přechází na druhého v pořadí z druhé oblasti
3. nesestoupí sestupující z I. Ligy
4. nesestoupí horší ze sestupujících z I. Ligy
5. v případě, že sestupují tři účastníci I. ligy, nesestoupí ani toto družstvo
6. právo postupu přechází na třetího v pořadí z dané oblasti
7. právo postupu přechází na třetího v pořadí z druhé oblasti
8. právo postupu bude přecházet na další účastníky dle výše uvedeného principu tj. čtvrté
družstvo dané oblasti, čtvrté družstvo druhé oblasti atd.
• Pořadatelé: Určí oblastní vedoucí po dohodě s oddíly tak, aby docházelo pokud možno k co
největší obměně hřišť.
• Poznámky:
- Připojí-li se nové družstvo během rozehrané soutěže, za neodehraná kola připisuje
patřičný násobek sedmi úderů a nula bodů. obdrží za neodehraná kola 0 bodů a 2016 (resp.
1512) úderů dle typu hřiště. Bodování družstev se pak upraví: vítěz – nový počet účastníků plus
1 bod, druhý v pořadí – nový počet účastníků minus 1 bod atd. Předchozí odehraná kola se
zpětně nekorigují! Oblastní vedoucí mohou zřídit další úroveň soutěží (III. ligu) v případě, že
počet družstev oblasti přesáhne 8 a budou pro to vytvořeny podmínky. V doplňcích SŘ pak
budou vydány veškeré další informace a pokyny pro účastníky.
- II. liga musí být ukončena před Přeborem země

3.4. JUNIOŘI
3.4.1. Družstva
Družstva nazývaná junioři jsou tvořena mládeží, tj. juniory (hochy), juniorkami, žáky (hochy) a
žákyněmi, a to v počtu dle jednotlivých úrovní soutěží. S přechodem do kategorie mužů nebo žen
zaniká účast hráče v soutěži juniorských družstev. U všech soutěží platí, že hráč nominovaný do
družstva, má právo účasti i v soutěži jednotlivců, přestože nesplňuje kvalifikační podmínky.

3.4.2. Extraliga
Soutěž je dlouhodobá, hraje se v rámci GP a MČR a jejím řízením je pověřen předseda STK ČMGS.
Skládá se ze základní části, sestávající z podzimní části (zpravidla 1 kolo) a jarní části (zpravidla 4 3
kola) a finále, které je součástí posledního GP a superfinále, které je součástí MČR.
• Účast v základní části:
Uzavřená soutěž 5 juniorských čtyřčlenných družstev (3 + 1). První 3 družstva v pořadí
předchozího ročníku a 2 nejlepší družstva z baráže. Baráže se účastní poslední 2 družstva po
základní části extraligy a vítězové zemských I. lig nebo případně další družstva podle 3.4.3.
• Schéma:
dtto extraliga muži.
• Finále:
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4 3 nejlepší družstva po základní části hrají nejdříve finále na posledním GP. Bodování 4–2-1.
Doposud získané body a údery se sčítají s výsledky finále. • Superfinále: Stejná družstva jako ve
finále hrají o konečná medailová umístění na MČR. Bodování 5–3-1 8 - 6 - 4 - 2. Doposud získané
body a údery se sčítají s výsledky superfinále finále. Celkový vítěz se stává mistrem ČR
juniorských
družstev.
• Sestup: 4. a 5. družstvo v pořadí po základní části soutěže se zúčastní baráže. sestupuje do I.ligy
• Ověření startu družstev: Družstva, které se účastní finále extraligy, musí po skončení základní
části extraligy potvrdit svou účast v příštím ročníku vedoucímu soutěže a vedoucímu STK
mládeže.

3.4.3. Baráž o extraligu (dále jen baráž)
Baráž se uskuteční v rámci předkola Celostátního turnaje mládeže a účastní se jí družstva na 4. a 5.
místě po základní části extraligy a dále vítězové zemských I. lig. • Postup do extraligy: První dvě
družstva nebo více podle dále uvedených upřesnění. V případě, že jedno družstvo z prvních tří míst
extraligy se v příštím ročníku nebude účastnit, postupují z baráže tři družstva. V případě, že dvě
nebo tři družstva z prvních tří míst extraligy se v příštím ročníku nebudou účastnit, dojde k rozšíření
baráže o družstva z druhých míst zemských I. lig. Do extraligy přitom postoupí tolik družstev, aby se
celkový počet účastníků nové extraligy doplnil na pět. V případě, že se v zemích nebo v jedné z nich
přihlásí pouze jedno družstvo do I. ligy a dlouhodobá soutěž se nekoná, musí se přihlásit do finále
soutěže na přeboru země, čímž deklaruje svůj zájem o účast v dalších soutěžích a automaticky se
kvalifikuje do baráže. V případě, že v jedné ze zemí se nepřihlásí žádné družstvo do I. ligy, na
uvolněné postupové místo do baráže se posouvá další z existující I. zemské ligy. V případě
kombinací uvolněných míst extraligovými družstvy a družstvy I. ligy jedné země se počet
postupujících družstev do baráže z druhé země upravuje tak, aby baráž měla vždy celkem o jedno
družstvo více, než je počet postupujících do extraligy. Pokud nelze tuto podmínku splnit, baráž se
nekoná a do extraligy postupují přímo všechna družstva, která měla nárok na účast v baráži.
Družstva sestupující z extraligy do baráže, musí po skončení základní části extraligy potvrdit svou
účast v baráži vedoucímu STK mládeže. Pokud některé ze sestupujících družstev již nebude
pokračovat v soutěži, použijí se výše uvedené zásady přiměřeně.

3.4.4. I. liga (otevřená)
Soutěž je zpravidla dlouhodobá, hraje se na zemské úrovni v rámci turnajů Bohemia Tour a Moravia
Tour a na Přeborech zemí. Řízením je pověřen příslušný zemský vedoucí STK. Skládá se z pěti kol a
finále, které je součástí Přeboru příslušné země. Řízením soutěží je pověřen příslušný zemský
vedoucí STK.
• Účast:
čtyřčlenná družstva (3 + 1) v každé skupině – zemi. • Schéma:
dtto I.liga muži.
• Finále:
4 nejlepší družstva po dlouhodobé části postupují do finále, které je součástí Přeborů zemí.
Finále
se boduje 6 - 4 - 2 - 1. Dosud získané body i údery se sčítají s výsledky finále.
Vítěz se stává
přeborníkem Čech / Moravy juniorských družstev.
• Postup do Extraligy juniorů:
Vítěz I. ligy každé země a dále podle ustanovení 3.4.3..
dtto muži
• Struktura (baráž o Extraligu juniorů):
dtto muži
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• Poznámka (baráž o Extraligu juniorů):
dtto muži
• Sestup:
Družstvo na 5. místě po dlouhodobé části sestupuje do II. ligy příslušné země.
Počet sestupujících družstev do II. ligy bude určen na základě výsledků baráže, a to tak, že počet
sestupujících týmů musí být vždy o jeden větší, než počet týmů z příslušné země neúspěšných v
baráži. Podmínkou uplatnění tohoto pravidla je existence II. lig v obou oblastech. Zároveň je nutné
dodržet zásadu, že družstvo nemůže, pokud o to nepožádá přímo klub (oddíl), sestoupit z baráže až
do II. ligy, a to i za cenu mimořádného rozšíření I. ligy nad rámec ustanovení 3.4.5. Toto se ihned
koriguje postupy a sestupy na konci příslušného ligového ročníku. Není-li v jedné oblasti II. liga,
upraví se sestupy snížením, není-li žádná II. liga, nesestupuje se.

3.4.5. II. liga (otevřená)
Komise mládeže zřizuje II. ligu v případě, že počet družstev v příslušné zemi přesáhne pět a jsou
vytvořeny potřebné podmínky. Tato komise pak určí také účast, postup a sestup. Soutěž se hraje na
úrovni oblastních turnajů OPEN a jejím řízením je pověřen příslušný oblastní vedoucí STK. Skládá se
z určeného počtu kol podzimní a jarní části.
• Účast:
čtyřčlenná družstva (3+1).
• Schéma:
dtto II. liga smíšená družstva.
• Pořadatelé:
dtto II. liga smíšená družstva.
• Postup do I. ligy:
Vítěz II. ligy každé skupiny. dtto II. liga smíšená družstva.

3.5. ŽENY
3.5.1 Družstva
Družstva nazývaná ženy jsou tvořena hráčkami věkových kategorií žena, seniorka, juniorka a žákyně.

3.5.2 Extraliga
Soutěž se hraje celostátně v rámci turnajů Grand Prix a jejím řízením je pověřen předseda STK
ČMGS. Skládá se z podzimní části (zpravidla 1 kolo), jarní části (zpravidla 4 kola) a finále, které je
součástí MČR.
• Účast:
uzavřená soutěž limitována účasti 5 ženských čtyřčlenných družstev (3+1). • Schéma:
dtto extraliga muži
• Finále:
dtto extraliga junioři
Celkový vítěz se stává mistrem ČR ženských družstev a má právo se zúčastnit turnaje EC v
kategorii
družstev žen - smí se účastnit pouze hráči věkových kategorií žen, seniorek a juniorek (start žákyň
se povoluje jen na výjimku WMF).
• Sestup:
dtto extraliga junioři
Družstva na 4. a 5. místě po dlouhodobé části sestupují do I.ligy příslušné země – více viz par. 3.3.2.
• Ověření startu družstev:
Družstva, které se účastní finále extraligy, musí po skončení základní části extraligy potvrdit svou
účast v příštím ročníku vedoucímu soutěže.
• Poznámka:
11
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hráčka nominovaná do družstva má právo se zúčastnit také soutěže jednotlivců, i když nesplňuje
kvalifikační podmínky pro účast.

3.5.3 I. liga (otevřená)
Soutěž je zpravidla dlouhodobá, hraje se na zemské úrovni v rámci turnajů Bohemia Tour a Moravia
Tour a na Přeborech zemí. Skládá se z pěti kol a finále, které je součástí Přeboru příslušné země.
Řízením soutěží je pověřen příslušný zemský vedoucí STK.
• Účast:
dtto I.liga junioři
• Schéma:
dtto I.liga muži
• Finále:
dtto I.liga junioři 4 nejlepší družstva po dlouhodobé části postupují do finále, které je součástí
Přeborů zemí. Finále se boduje 8 – 6 – 4 – 2. Dosud získané body i údery se sčítají s výsledky
finále. Celkový vítěz se stává Přeborníkem Čech/Moravy ženských družstev.
• Postup do Extraligy žen:
dtto muži
Vítěz I. ligy každé země, v případě nereflektování se řeší dle následujícího pořadí: 1. právo
postupu přechází na druhého v pořadí z dané země 2. právo postupu přechází na druhého v
pořadí z druhé země 3. nesestoupí lepší ze sestupujících z extraligy 4. nesestoupí horší ze
sestupujících z extraligy 5. právo postupu přechází na třetího v pořadí z dané země 6. právo
postupu přechází na třetího v pořadí z druhé země 7. právo postupu přechází na čtvrtého v
pořadí z dané země za předpokladu, že nesestupuje do II. ligy 8. právo postupu přechází na
čtvrtého v pořadí z druhé země za předpokladu, že nesestupuje do II. ligy 9. bude řešit STK s
přihlédnutím k výkonnosti družstev
• Struktura (baráž o Extraligu žen):
dtto muži
• Poznámka (baráž o Extraligu žen):
dtto muži
• Sestup do II.ligy:
dtto I.liga junioři
jedná-li se o uzavřenou soutěž, využijí se přiměřeně ustanovení 3.4.4. bez návaznosti na baráž a pro
otevřené soutěže II. ligy platí ustanovení 3.2.1.
• Poznámky:
- hráčka nominovaná do družstva má právo se zúčastnit také soutěže jednotlivců, i když nesplňuje
kvalifikační podmínky pro účast.
- v případě neúčasti družstva na prvoligovém turnaji, jsou družstvu odebrány 2 body, v
opakovaném případě je družstvo diskvalifikováno a přeřazeno do nejnižší soutěže družstev
oblasti, do které klub tohoto družstva přináleží (viz Doplňky SŘ pro daný rok) a je na něj
pohlíženo
jako na sestupujícího.

3.5.4 II. Liga (otevřená)
dtto II.liga junioři (II.ligu zřizuje STK oblasti)
Komise STK zřizuje II. ligu v případě, že počet družstev v příslušné zemi přesáhne pět a jsou
vytvořeny potřebné podmínky. Tato komise pak určí také účast, postup a sestup. Soutěž se hraje na
úrovni oblastních turnajů OPEN a jejím řízením je pověřen příslušný oblastní vedoucí STK. Skládá se
z určeného počtu kol podzimní a jarní části.
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• Účast: čtyřčlenná družstva (3 + 1) Pokud se do soutěže přihlásilo jen jedno družstvo a v dalších
případech otevřené soutěže využijí se přiměřeně ustanovení 3.2.1. • Schéma: dtto II. liga smíšená
družstva.
• Pořadatelé: dtto II. liga smíšená družstva.
• Postup do I. ligy: Vítěz II. ligy každé skupiny.

3.6. SENIOŘI
3.6.1 Družstva
Družstva nazývaná senioři jsou tvořena hráči a hráčkami věkových kategorií senior, senior 2 a
seniorka.

3.6.2 Extraliga
Soutěž se hraje celostátně v rámci turnajů Grand Prix a jejím řízením je pověřen předseda STK
ČMGS. Skládá se z podzimní části (zpravidla 1 kolo), jarní části (zpravidla 4 kola) a finále, které je
součástí MČR.
• Účast:
uzavřená soutěž limitována účasti 5 seniorských čtyřčlenných družstev (3+1).
• Schéma:
dtto extraliga muži
• Finále:
dtto extraliga junioři
• Sestup:
dtto extraliga junioři
Družstva na 4. a 5. místě po dlouhodobé části sestupují do I.ligy příslušné země – více viz par. 3.3.2.
• Ověření startu družstev: Družstva, které se účastní finále extraligy, musí po skončení základní
části extraligy potvrdit svou účast v příštím ročníku vedoucímu soutěže.
• Poznámka: hráčk(a) nominovaný(á) do družstva má právo se zúčastnit také soutěže jednotlivců, i
když nesplňuje kvalifikační podmínky pro účast.

3.6.3 I. liga (otevřená)
Soutěž je zpravidla dlouhodobá, hraje se na zemské úrovni v rámci turnajů Bohemia Tour a Moravia
Tour a na Přeborech zemí. Skládá se z pěti kol a finále, které je součástí Přeboru příslušné země.
Řízením soutěží je pověřen příslušný zemský vedoucí STK.
• Účast:
dtto I.liga junioři
• Schéma:
dtto I. liga muži
• Finále:
dtto I.liga junioři 4 nejlepší družstva po dlouhodobé části postupují do finále, které je součástí
Přeborů zemí. Finále se boduje 8 – 6 – 4 – 2. Dosud získané body i údery se sčítají s výsledky
finále. Celkový vítěz se stává Přeborníkem Čech/Moravy seniorských družstev.
4 nejlepší družstva po dlouhodobé části postupují do finále, které je součástí Přeborů zemí. Finále
se boduje 8 – 6 – 4 – 2. Dosud získané body i údery se sčítají s výsledky finále. Celkový vítěz se
stává Přeborníkem Čech/Moravy.
• Postup do extraligy:
dtto muži
Vítěz I. ligy každé země, v případě nereflektování se řeší dle následujícího pořadí: 1. právo postupu
přechází na druhého v pořadí z dané země 2. právo postupu přechází na druhého v pořadí z
druhé země 3. nesestoupí lepší ze sestupujících z extraligy 4. nesestoupí horší ze sestupujících z
extraligy 5. právo postupu přechází na třetího v pořadí z dané země 6. právo postupu přechází
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na třetího v pořadí z druhé země 7. právo postupu přechází na čtvrtého v pořadí z dané země za
předpokladu, že nesestupuje do II. ligy 8. právo postupu přechází na čtvrtého v pořadí z druhé
země za předpokladu, že nesestupuje do II. ligy 9. bude řešit STK s přihlédnutím k výkonnosti
družstev
• Sestup do II.ligy:
dtto I.liga junioři
jedná-li se o uzavřenou soutěž, využijí se přiměřeně ustanovení 3.4.4. bez návaznosti na baráž a pro
otevřené soutěže II. ligy platí ustanovení 3.2.1.
• Poznámky:
- hráč(ka) nominovaný(á) do družstva má právo se zúčastnit také soutěže jednotlivců, i když
nesplňuje kvalifikační podmínky pro účast.
- v případě neúčasti družstva na prvoligovém turnaji, jsou družstvu odebrány 2 body, v
opakovaném případě je družstvo diskvalifikováno a přeřazeno do nejnižší soutěže družstev
oblasti, do které klub tohoto družstva přináleží (viz Doplňky SŘ pro daný rok) a je na něj
pohlíženo jako na sestupujícího.

3.6.4 II. Liga (otevřená)
dtto II.liga junioři (II.ligu zřizuje STK oblasti)
Komise STK zřizuje II. ligu v případě, že počet družstev v příslušné zemi přesáhne pět a jsou
vytvořeny potřebné podmínky. Tato komise pak určí také účast, postup a sestup. Soutěž se hraje na
úrovni oblastních turnajů OPEN a jejím řízením je pověřen příslušný oblastní vedoucí STK. Skládá se
z určeného počtu kol podzimní a jarní části.
• Účast: čtyřčlenná družstva (3 + 1) Pokud se do soutěže přihlásilo jen jedno družstvo a v dalších
případech otevřené soutěže využijí se přiměřeně ustanovení 3.2.1.
• Schéma: dtto II. liga smíšená družstva.
• Pořadatelé: dtto II. liga smíšená družstva.
• Postup do I. ligy: Vítěz II. ligy každé skupiny.

3.7. ŽÁCI
3.7.1 Družstva
Družstva nazývaná žáci jsou tvořena žáky (hochy) a žákyněmi, a to v počtu dle jednotlivých úrovní
soutěží. S přechodem do kategorie juniorů zaniká účast hráče v soutěži žákovských družstev. U
všech soutěží platí, že hráč nominovaný do družstva, má právo se zúčastnit i soutěže jednotlivců,
přestože nesplňuje kvalifikační podmínky.

3.7.2. Extraliga
V případě zahájení soutěže dtto junioři

3.7.3. I.liga (otevřená)
Družstva se skládají ze 3 hráčů (hráček) a jednoho náhradníka (náhradnice) (3+1). Řízením soutěže
je pověřen příslušný vedoucí STK. Jako základní soutěž je I.liga zpravidla otevřená soutěž, pro kterou
platí ustanovení 3.2.2. Jedná-li se o uzavřenou soutěž, využijí se přiměřeně ustanovení 3.4.4. bez
návaznosti na baráž a pro otevřené soutěže II. ligy platí ustanovení 3.2.1.
Soutěž je dlouhodobá, hraje se na zemské úrovni v rámci turnajů Bohemia Tour a Moravia Tour a na
Přeborech zemí. Skládá se z pěti kol a finále, které je součástí Přeboru příslušné země. Řízením
soutěže je pověřen příslušný zemský vedoucí STK.
Vítěz I. ligy se stává přeborníkem Čech / Moravy žákovských družstev.
Vítězné družstvo při superfinále (3.2.2.7.) se stává mistrem ČR žákovských družstev. Poznámka:
Výsledková listina Přeboru země musí být zaslána vedoucímu soutěže ve druhé zemi!

3.8. ČESKÝ POHÁR DRUŽSTEV MLÁDEŽE
3.8.1. Český pohár juniorských družstev
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V rámci předkola Junior Trophy se vypisuje tato soutěž, jejíž vítěz se stává držitelem putovního
českého poháru juniorských družstev pro daný rok. Soutěže se zúčastní všechna přihlášená
čtyřčlenná družstva (3 + 1) bez ohledu na dlouhodobé soutěže družstev juniorů a uskuteční se při
minimálním počtu 2 přihlášených družstev. Jejím řízením je pověřen vedoucí komise mládeže
ČMGS.

3.8.2. Český pohár žákovských družstev
V rámci předkola Junior Trophy se vypisuje tato soutěž, jejíž vítěz se stává držitelem putovního
českého poháru žákovských družstev pro daný rok. Soutěže se zúčastní všechna přihlášená
čtyřčlenná družstva (3 + 1) bez ohledu na dlouhodobé soutěže družstev žáků a uskuteční se při
minimálním počtu 2 přihlášených družstev. Jejím řízením je pověřen vedoucí komise mládeže
ČMGS.

3.9. JUNIOR CUP DRUŽSTEV SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE A SPORTOVNÍCH
AKADEMIÍ
3.9.1 Junior Cup ČR Sportovních center mládeže
Soutěž se hraje na turnajích Junior Trophy a na MČR. Jejím řízením je pověřen vedoucí komise
mládeže ČMGS.
• Účast:
Sportovní centra mládeže (juniorská sedmičlenná družstva)
• Schéma:
V rámci základních kol jednotlivých turnajů. Počítá se do družstva 5 nejlepších výsledků každého
kola jednotlivých hráčů.
• Poznámka:
- družstvo nemusí startovat ve stejné hrací skupině (platí pro MČR)
- jednotliví hráči nemusí startovat podle nasazení v družstvu

3.9.2 Junior Cup Čechy a Junior Cup Moravar Sportovních akademií
Soutěž se hraje na Přeboru zemí. Jejím řízením je pověřen vedoucí komise mládeže ČMGS.
• Účast:
Sportovní akademie mládeže Čech a Moravy (juniorská pětičlenná družstva)
• Schéma:
V rámci základních kol jednotlivých turnajů. Počítá se do družstva 3 nejlepších výsledky každého
kola jednotlivých hráčů.
• Poznámka:
- jednotliví hráči nemusí startovat podle nasazení v družstvu

§ 4 ORGANIZACE SOUTĚŽE DRUŽSTEV
4.1. Způsob pořádání
V soutěžích družstev se soutěží v následujících kategoriích (v závorce vždy uvedeni hráči, kteří smějí
za příslušné družstvo startovat):
• družstva mužů (smíšená družstva – hráči a hráčky všech věkových kategorií jednotlivců bez
omezení)
- u extraligy o 6 hráčích (hráčkách) s náhradníkem (náhradnicí),
- I. ligy o 5 hráčích (hráčkách) s náhradníkem (náhradnicí) zvýšení na 6 hráčů viz Doplňky SŘ pro
příslušný rok
- II. ligy a nižších soutěžích o 4 hráčích (hráčkách) s náhradníkem (náhradnicí)
- omezení EC dle 3.3.1. S tím, že vždy hraje 6 hráčů s náhradníkem
15
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• družstva žen (hráčky věkových kategorií jednotlivců ženy, juniorky, žákyně a seniorky)
- o 3 hráčkách s náhradnicí
- omezení EC dle 3.5. S tím, že vždy hrají 3 hráčky s náhradnicí
• družstva seniorů (hráči a hráčky věkových kategorií jednotlivců senioři, senioři II a seniorky)
- o 3 hráčích (hráčkách) s náhradníkem (náhradnicí)
• družstva juniorů (hráči a hráčky věkových kategorií jednotlivců junioři – hoši, juniorky, žáci – hoši
a žákyně)
- o 3 hráčích (hráčkách) s náhradníkem (náhradnicí)
• družstva žáků (hráči a hráčky věkových kategorií jednotlivců žáci – hoši a žákyně)
- o 3 hráčích (hráčkách) s náhradníkem (náhradnicí).
Základní počet členů družstva je vždy určen výše uvedeným počtem hráčů bez náhradníka.

4.2. Určení pořadí
a) hodnotí se výkony základního počtu členů družstva v každém okruhu. Vítězí družstvo s
nejmenším součtem úderů
b) v případě rovnosti počtu úderů u více družstev se provádí matematická dělba bodů (viz 4.7.)
c) v případě, že některý hráč družstva nedokončí soutěž z jakéhokoliv důvodu (včetně
diskvalifikace), postupuje se dle pravidel pro hru náhradníka (viz 5.2.)
d) nastoupí-li družstvo s menším počtem hráčů než je základní počet stanovený v 4.1., započítává se
do celkového výsledku družstva za každého chybějícího hráče: počet okruhů x 18 drah x 7 úderů
(minimální počet hráčů v družstvu je stanoven na 4 u mužů u Extraligových družstev, 3 u
družstev v I.lize a 2 u všech ostatních soutěží; družstva s menším počtem hráčů nesmí startovat)
e) v případě, že se některé z družstev nedostaví na některé z ligových kol, započte se mu „počet
okruhů x 18 drah x 7 úderů x základní počet členů družstva“ jako výsledný počet úderů. Družstvo
(s výjimkou žákovského a družstva na nejnižším stupni všech kategorií soutěží družstev) je
potrestáno tím, že v ligovém kole mu jsou odebrány 2 body (bodové hodnocení u startujících
družstev zůstane stejné jako při maximální účasti); nenastoupí-li opakovaně na ligový turnaj, je
družstvo diskvalifikováno a přeřazeno do nejnižší možné soutěže, pokud je to možné
f) v případě stejného počtu bodů rozhoduje o pořadí v tabulce menší (celkový) součet úderů
(družstvo s menším počtem je klasifikováno lépe)
g) hodnocení v případě předčasného ukončení turnaje viz § 34
h) hraje-li se soutěž družstev zároveň se soutěží jednotlivců, nahlíží se na ní jako na soutěž
samostatnou.

4.3. Sestava družstva
Nejpozději jednu hodinu před zahájením soutěže musí klub, který přihlásil družstvo do soutěže,
prostřednictvím svého odpovědného zástupce předat vedoucímu soutěže vyplněný formulář
„Sestava družstva“ k potvrzení. Formulář se předává ve dvojím vyhotovení a musí na něm být
uvedena jmenná sestava základního počtu členů družstva (dále jen „základní sestava“) včetně roku
dat narození a čísel registračních průkazů, přičemž jeden hráč se smí objevit v jednom ligovém
ročníku jen v jedné základní sestavě družstva v rámci ligové soutěže družstev jedné kategorie
družstev dle 4.1. Uvedením v základní sestavě se hráč stává členem tohoto družstva a postupuje se
u něj dále dle 4.4. Vedoucí příslušných soutěží družstev sestavy potvrdí a pak všechny kopie sestav
zasílá předsedovi STK ČMGS, aby bylo možno provést kontroly oprávněnosti ke hře zejména v
souvislosti s přeřazováním hráčů do vyšších soutěží. Sestavu družstva s označením (zapsáním)
startu hráčů předloží vedoucí družstva nejpozději do okamžiku zahájení losování turnaje vrchnímu
rozhodčímu ke kontrole. Klub má právo do 15 minut před zahájením hry provést jednu změnu v
sestavě v souladu s 5.2.1. Jiné změny v sestavě včetně změny pořadí nalosovaných hráčů jsou
nepřípustné. Nemá-li vedoucí sestavu s sebou, předloží místopřísežné prohlášení, které obsahuje
jmenný seznam hráčů družstva, datum a podpis vedoucího. Toto prohlášení zašle vrchní rozhodčí
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turnaje předsedovi STK ČMGS. V sestavě musí být zřetelně vyznačen náhradník a osoba, která je
oprávněna v ligovém kole provádět střídání viz § 5. Doplnění sestavy – viz 4.4. a 4.5. Maximální
počet hráčů, kteří mohou v průběhu soutěže startovat za družstvo, závisí na počtu členů družstva a
je:
- šestičlenné družstvo (6 členů + náhradník) 14
- pětičlenné družstvo (5 členů + náhradník) 12
- čtyřčlenné družstvo (4 členové + náhradník) 10
- tříčlenné družstvo (3 členové + náhradník) 8
V mimořádných, odůvodněných případech může řídící orgán povolit na základě žádosti klubu
výjimku (epidemické onemocnění apod.). Nejpozději do 10 dnů po skončení příslušné soutěže je
klub povinen zaslat "Sestavu družstva" předsedovi STK ČMGS ke kontrole, pokud tak neučinil
pořadatel posledního kola soutěže hromadně.

4.4. Přeřazení z družstva do družstva
Člen družstva (tj. člen základní sestavy dle 4.3. nebo hráč doplněný dle 4.5.) může v průběhu celého
ligového ročníku soutěží družstev být uveden právě jen na soupisce tohoto družstva. Jedinou
výjimkou je případ, kdy takový hráč nastoupí za družstvo stejné kategorie ve vyšší soutěži a je proto
dopsán na soupisku družstva ve vyšší soutěži na místo za jeho základní sestavou. Takový hráč se tím
stane členem družstva ve vyšší soutěži, musí být zároveň vyškrtnut ze sestavy v nižší soutěži a
nemůže tak již za toto družstvo nastoupit. Dojde tak k řádnému přeřazení hráče do družstva ve vyšší
soutěži. Jiná přeřazení hráčů, tj. do družstva v nižší soutěži, do družstva ve stejné soutěži nebo do
družstva ve vyšší soutěži na místo v základní sestavě, jsou zakázána.

4.5. Doplnění sestavy družstva
Pokud některý hráč v průběhu ligového ročníku až dosud nebyl zapsán a zároveň až do konce
ligového ročníku ani nebude zapsán v rámci jednoho klubu v žádné základní sestavě družstev jedné
kategorie, smí být doplněn do sestavy družstva, za které zaznamená první start, čímž se zároveň
stane jeho členem a postupuje se u něj dále dle 4.4.

4.6. Nominace
Nominace na jednotlivá ligová kola u soutěží všech stupňů kluby nezasílají. Může startovat kterýkoli
hráč základní sestavy, případně další hráč při respektování odstavců 4.3. až 4.5. Dojde-li ve smyslu
předchozí věty k neoprávněné nominaci hráče do družstva, byť na místě náhradníka, který do hry
nezasáhl, je družstvo v příslušném ligovém kole diskvalifikováno. V případě nesprávného přeřazení
dle 4.4. je vždy postiženo družstvo v nižší soutěži nebo v případě družstev ve stejné soutěži pak
družstvo níže na sestavách deklarované (tj. B nikoli A, C nikoli B, apod.).

4.7. Bodování a určení celkového pořadí
V jednotlivých ligových kolech soutěží budou body rozdělovány takto:
• vítězné družstvo získá vždy o 1 bod více, než jaký je počet družstev přihlášených do soutěže
• družstvo na druhém místě získá o 2 body méně než první
• dále odstupňováno po bodu, poslední družstvo získá 1 bod
• pokud družstvo nenastoupí alespoň s minimálním počtem členů družstva, získává 0 bodů
postupuje se dle 4.2.e.
Pro určení celkového pořadí v soutěžích jsou rozhodující postupně tato kritéria:
1. maximální celkový počet bodů
2. minimální celkový počet úderů
3. rozstřel družstev (v případě, že se rozhoduje o pořadí na 1.- 3. místě či postupech do jiných
soutěží).
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4.8. Losování soutěží družstev
Viz PŘÍLOHA č.3 SŘ.

4.9. Výsledková listina
Zpracovává se podle vzoru - viz PŘÍLOHA č. 5 SŘ.

§ 5 STŘÍDÁNÍ V DRUŽSTVU
5.1. Pravidla pro střídání
1. Pro každé ligové družstvo je povolen jeden náhradník (nesmí být členem jiného družstva,
stejné kategorie). Musí být oznámen před začátkem turnaje a smí být nasazen do hry v
libovolném okamžiku.
2. Náhradníci startují až po všech členech družstva. Výjimka je možná, ale pouze v případě, že
náhradník v družstvu jedné kategorie je současně členem či náhradníkem družstva jiné dříve
nastoupivší kategorie. V tom případě je střídání v později nastoupivším družstvu možné pouze
mezi jednotlivými okruhy.
3. Střídání je třeba sdělit rozhodčímu, který provede střídání a uvědomí pořadatele. Střídání je
nutné poznamenat v hracích protokolech.
4. Pořadatel turnaje oznámí střídání účastníkům turnaje zápisem na výsledkové tabuli.
5. Vystřídaný hráč smí pokračovat ve hře v soutěži jednotlivců.
6. Je-li náhradník nasazen do hry v okamžiku, kdy už byla překonána hraniční linie, pokračuje na
příslušné dráze normálně ze základního pole. Družstvu se započítávají všechny údery střídaného
do okamžiku střídání a zbývající údery střídajícího od okamžiku střídání po dosažení jamky.
6. Střídání je možné pouze po ukončené / odehrané dráze.

5.2. Vysvětlivky a prováděcí pokyny pro střídání
1. Pro každé družstvo je přípustný jeden náhradník. Tento musí být oznámen s předáním sestavy
(nominací). Náhradník může být do 15 minut před zahájením soutěže nasazen do družstva, aniž
je to považováno za střídání. Jmenování jiného náhradníka je v tomto případě možné. Novým
náhradníkem musí být hráč, který nebyl původně nasazen do družstva na tom daném turnaji.
(Je možné provést jen jedenkrát.)

2. Střídání je možné provést jen jedenkrát. Výjimky jsou uvedeny dále v odstavcích 2.1. a 2.2.
2.1. Při diskvalifikaci hráče družstva může být náhradník nasazen do hry místo něj za podmínek
uvedených dále. Je-li hráč družstva diskvalifikován, obdrží družstvo za každý okruh hry trestné
body ve výši odpovídajícímu počtu členů družstva. To znamená z matematického hlediska
zhoršení průměru o jeden bod. Za vyloučeného hráče se nasazuje, resp. se započítává náhradník.
Byl-li v okamžiku diskvalifikace náhradník již nasazen, může být původní hráč družstva znovu
nasazen do hry. Nemá-li družstvo náhradníka nebo nemůže-li být původní hráč družstva nasazen
do hry, započítává se družstvu 7 bodů za každou dráhu, která zbývá do konce. Započítávání
trestných úderů družstva se tímto neovlivní. To znamená následující: skládá-li se družstvo
(základní počet členů družstva) z 5 hráčů a je-li počet okruhů turnaje 6, pak obdrží družstvo,
jehož hráč byl diskvalifikován, celkem 30 (5x6) trestných bodů bez ohledu na fakt, ve kterém
okruhu byl hráč diskvalifikován.
2.2. V případě, že po provedeném střídání hráče družstva, se hráč družstva zraní, onemocní, apod.,
je možné zpětné střídání, jak je popsáno dále. Při odstoupení hráče družstva ze zdravotních
důvodů a zpětném nasazení do hry hráče již dříve vystřídaného, započítává se družstvu 5
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trestných úderů (platí pro základní počet členů družstva 5 hráčů) za každý okruh od zpětného
nasazení do hry.
3. Střídání je třeba zřetelně vyznačit:
• na výsledkové listině
• na hracím protokolu střídaného hráče
• na hracím protokolu náhradníka. Na rubové straně obou protokolů musí být proveden zápis,
kolik
úderů bylo odehráno na dráze do vystřídání a po vystřídání. Zápis musí být stvrzen podpisem
rozhodčího.
4. Kluby, které nominují náhradníky, musí současně jmenovat osobu, která smí ohlásit střídání. Toto
se vyznačuje v sestavě družstva před podpisem vedoucího družstva. Náhradník se vyznačuje
velkým písmenem N, osoba oprávněná hlásit střídání OS (nemusí to být hráč – v tom případě se
uvádí na rubovou stranu sestavy s uvedením, pro které ligové kolo toto oprávnění platí).
5. Je-li střídání vyžádáno přímo od člena družstva, musí být tento požadavek sdělen rozhodčímu.
Rozhodčí odsouhlasí střídání s osobou pověřenou střídáním. V ostatních případech musí být
střídání nahlášeno osobou pověřenou střídáním.
6. Náhradník musí být informován o tom, že byl nasazen do hry v družstvu.
7. Střídání je povoleno po celou dobu turnaje, tzn. je možné např. i v době rozřazování družstev.
9. Při střídání je třeba rozlišovat možné případy:
a) střídaný člen družstva hraje dále, náhradník se turnaje do doby střídání nezúčastnil –
náhradník
je přiřazen k této skupině, přičemž rozhodčí provede popřípadě rozdělení na dvě dvojice
b)střídaný hráč hraje dále, náhradník se již turnaje účastnil – hrací skupiny hrají v tomtéž pořadí
jako před střídáním, od začátku následujícího hracího dne však může dojít k vzájemné výměně
postavení obou hráčů, mezi kterými došlo k vystřídání (pokud se tím nenaruší regulérnost
případné souběžně probíhající soutěže jiné kategorie družstev – náhradník vždy hraje za všemi
členy svého družstva)
c) střídaný hráč po vystřídání nepokračuje dále ve hře, náhradník se před vystřídáním turnaje
neúčastnil – náhradník je nasazen do skupiny střídaného hráče
d) střídaný hráč ukončí hru vystřídáním, náhradník turnaj již hraje – náhradník pokračuje ve své
původní skupině, od začátku následujícího hracího dne však může být nasazen do hrací
skupiny
vystřídaného hráče (pokud se tím nenaruší regulérnost případně souběžně probíhající soutěže
jiné kategorie družstev – náhradník hraje vždy za všemi členy svého družstva).
10. Způsob zápisu ve výsledkové listině: Ve výsledkové listině jednotlivců jsou oba hráči vedeni dle
svých dosažených výsledků. Ve výsledkové listině družstev jsou v okruhu, kdy došlo ke střídání,
uvedeni oba hráči. Hráč střídaný má počet úderů odehraný do vystřídání uveden v horní části
zlomku a v dolní části pomlčku. Hráč střídající má pomlčku v horní části zlomku a výkon
dosažený po vystřídání v dolní části.

§ 6 ORGANIZACE SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ
•

V případě, že je uváděno schéma soutěže, předpokládá se hříště miniaturgolfu. Pro další
systémy bude schéma specifikováno ve zvláštním předpisu.
• Na každém turnaji GP musí být k dispozici zemské žebříčky (konečný nebo pomocný) z důvodu
určení nepřímých postupů na příslušné GP. Na každém turnaji Tour musí být k dispozici konečné
oblastní žebříčky předchozího roku, resp. průběžné pořadí oblastních žebříčků k 31.7.
příslušného roku (pro turnaje konané po tomto datu) z důvodu určení nepřímých postupů na
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tyto turnaje. Tyto žebříčky je povinen zaslat pořadateli příslušný vedoucí STK nejméně týden
před konáním turnaje poštou nebo elektronickou poštou.
• Pokud se v dalších ustanoveních, týkajících se nepřímé účasti na turnajích, umožňuje, aby
pořádající oddíl nominoval jednoho nebo více hráčů, nesplňujících jiná kritéria účasti, rozumí se
tím, že pořádající klub může nominovat jen hráče, kteří jsou registrováni v ČMGS
prostřednictvím tohoto pořádajícího klubu.
• Pořadí nástupu kategorií ve finále a superfinále turnajů: žákyně, žáci, juniorky, junioři, seniorky,
senioři, senioři II., ženy a muži.
• Postupy jednotlivců v rámci turnaje se řeší na základě těchto zásad:
o při určení postupového pořadí se vychází z počtu hráčů, kteří mají právo startu na turnaji,
zaplatili startovné v soutěži jednotlivců a odehráli alespoň jeden úder v soutěži. Pro výpočet
postupového pořadí nemá význam, zda jednotliví hráči mají nárok v turnaji bodovat.
o Je-li postupové pořadí stanovené v procentech, výsledek se zaokrouhluje vždy ve prospěch
hráčů, tj. nahoru.
o Postup je vždy určen výkonem, tzn., že postupuje i hráč za postupovým pořadím, pokud
dosáhl stejného výkonu jako hráč na posledním postupovém pořadí.
o Postoupit mohou všichni hráči, kteří byli započítáni do výchozího počtu hráčů dle první
odrážky. Právo na postup tedy není podmíněno nárokem na body.
o Pokud se po skončení turnaje zjistí, že postupové pořadí bylo stanoveno nesprávně, např. z
důvodu, že se dodatečně zjistí neoprávněný start hráče na turnaji, nesprávně aplikovány
počty postupujících dle SŘ nebo jeho doplňků apod., výsledky turnaje se z tohoto důvodu již
nemění.

6.1. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE
6.1.1. Mistrovství ČR (MČR)
Jedná se o jednorázový turnaj na dvou hřištích. Vítězové se stávají mistry ČR v kategoriích muži,
ženy, senioři, seniorky, senioři II., junioři, juniorky, žáci, žákyně, muži absolutní a ženy absolutní.
Mistrem ČR se může stát hráč, který má v době konání turnaje státní občanství ČR, ať už je
registrován v českém klubu nebo v klubu v zahraničí. Pokud na Mistrovství ČR zvítězí hráč s jiným
občanstvím, než ČR, stane se mezinárodním mistrem ČR a mistrem ČR se stane nejlépe umístěný
hráč s občanstvím ČR. Pořadatel je určen na základě konkurzu STK ČMGS. Hlavními kritérii jsou
možnost pořádání kombi turnaje a dále obměna zemí a oblastí. Hlavní zásady rozpisu Mistrovství
ČR:
• Slavnostní zahájení: 2 dny před prvním hracím dnem
• Účast: přímá: M. a I. VT všech kategorií
nepřímá: - z Přeborů Čech a Moravy v počtech určených Doplňky SŘ pro příslušný rok,
- členové družstev oprávněně startujících na MČR
- pořádající klub může nominovat navíc za každé připravené hřiště jednoho
hráče, který nesplňuje kritéria pro účast
- příslušný vedoucí reprezentace může nominovat z důvodu prověření
kandidáta na účast na MS (ME) hráče, registrované v zahraničním klubu.
• Postup na MČR je určen výkonem, tj. že při shodě výkonu postupuje více hráčů, než je uvedeno v
postupovém klíči.
• Struktura: třídenní turnaj na 2 hřištích, přičemž první dva dny se hraje ve dvou skupinách - ve
skupině A přednostně hrají členové družstev. V prvních dvou dnech se odehrají všechny
soutěže družstev a také všechny soutěže jednotlivců, výjimkou jsou soutěže v kategoriích
muži absolutní a ženy absolutní, které se jako jediné hrají formou k.o. systému třetí hrací
den. Upřesnění hracího systému Mistrovství ČR jsou vždy obsažena v Doplňcích pro
příslušný rok, resp. Ve schváleném rozpisu Mistrovství.
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6.1.2. Přebory zemí (PZ) - Čech a Moravy
Přebor země je kvalifikačním turnajem na MČR.
• Účast: přímá: M., I. a II. VT všech kategorií
nepřímá: - z Přeborů oblastí (krajů) podle kritérií určených Doplňky SŘ pro příslušný rok
- členové družstev oprávněně startujících na PZ.
- pořádající klub může nominovat navíc za každé připravené hřiště jednoho
hráče, který nesplňuje kritéria pro účast
• Struktura: - dvoudenní, jednostupňový turnaj.
- oba hrací dny se hraje 4+4 okruhy, bez přelosování. Soutěže družstev se hraje na 8
okruhů
• Tituly: Vítězové jednotlivých kategorií se stávají přeborníky příslušné země (Čechy, Morava).
• Postup na Mistrovství ČR: - počty jsou specifikovány v Doplňcích SŘ pro příslušný rok. Z hráčů
- registrovaných v zahraničních klubech mohou postoupit na MČR
hráči se státním občanstvím ČR.
• Slavnostní zahájení: jeden den před prvním hracím dnem v čase dle schváleného rozpisu.

6.1.3. Přebory oblastí (krajů) – OP (KP)
Přebor oblasti (kraje) je kvalifikačním turnajem na PZ.
• Účast:
bez omezení, včetně hráčů registrovaných v zahraničních klubech, přičemž ale tito hráči
nebodují.
• Struktura:
jednodenní, jednostupňový turnaj (4 okruhy MTG nebo 3 okruhy MG, FG či AG).
• Tituly:
Vítězové jednotlivých kategorií se stávají přeborníky příslušné oblasti (kraje).
• Postup na Přebory zemí:
Počty jsou specifikovány v Doplňcích SŘ pro příslušný rok.

6.2. NEMISTROVSKÉ SOUTĚŽE
6.2.1. Celostátní turnaje jednotlivců – Grand Prix (GP)
Jedná se zpravidla o turnaje hrané současně s extraligou družstev. Schéma soutěže, bodování,
losování a právo účasti viz níže a Doplňky SŘ pro daný rok.
• Účast:
o přímá: do I.VT včetně ve všech kategoriích a dále hráči, kteří získali v celostátním žebříčku za
předcházející rok nejméně 380 bodů. Platnost ustanovení od 1.1.2011.
o nepřímá:
- pro všechna GP před MČR nejlepší dva muži absolutní a jedna žena absolutní konečného
zemského žebříčku předchozího roku, pro zbylá GP pak nejlepší dva muži absolutní a jedna
žena absolutní vždy dle pomocných zemských žebříčků sestavených z výsledků zemských
turnajů daného kalendářního roku do obou přeborů zemí včetně, jedná se o hráče, kteří
nemají VT pro příslušný postup (plné znění, tj. doplnění kategorie ženy absolutní, platí od
1. 8. 2009)
- každý vedoucí reprezentace může nominovat jednoho hráče pro potřeby reprezentace a tuto
skutečnost sdělí písemně pořádajícímu oddílu a předsedovi STK a TMK ČMGS (rozhoduje
předseda TMK)
- účastníci extraligy mají právo účasti na GP, i když nesplňují kriteria přímé účasti
- účastníci soutěže družstev libovolné kategorie startují i v příslušné kategorii soutěže
jednotlivců (pokud chtějí a zaplatí startovné), i když nesplní nominační kritéria
- pořádající oddíl může nominovat navíc za
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každé připravené hřiště jednoho hráče, který nesplňuje kriteria pro účast.
• Struktura:
jednodenní turnaj 4 okruhy MTG nebo 3 okruhy MG, FG či AG, začátek v 8 hodin.
Slavnostní zahájení se koná v čase dle schváleného rozpisu jeden den před prvním hracím dnem.

6.2.2. Zemské turnaje – Bohemia Tour (BT) a Moravia Tour (MT)
Zemské turnaje jednotlivců se pořádají v jednotlivých zemích. Jedná se zpravidla o turnaje hrané
současně s 1. ligou družstev.
• Schéma soutěže, bodování: viz níže a Doplňky SŘ pro daný rok.
• Účast:
o přímá: do III. VT včetně pro všechny kategorie
o nepřímá:
- pro účast na 1. a 2. zemském turnaji nejlepší 2 muži, 1 žena, 1 žák, 1 žákyně, 1
junior, 1 juniorka, 1 senior, 1 seniorka a 1 senior II. dle konečného oblastního žebříčku
předchozího roku, kteří nemají VT pro příslušný postup (v tomto žebříčku nedochází k
redukci vlivem přechodů mezi věkovými kategoriemi, až teprve po stanovení postupů se
hráči přeřadí mezi kategoriemi a stanoví se jim nové výkonnostní třídy pro novou věkovou
kategorii, přičemž postupy se nepřehodnocují) . Pro 3. a 4. zemský turnaj se tyto počty
berou z pomocného oblastního žebříčku sestaveného z výsledků oblastních turnajů vč. KP
daného kalendářního roku do 31.7. (plné znění tohoto textu platí od 1. 8. 2009)
- jeden hráč, z klubu, který nesplňuje kriteria přímé nebo nepřímé účasti dle oblastního
žebříčku v žádné kategorii
- účastník I. ligy má právo účasti v soutěži jednotlivců
- vedoucí reprezentací všech kategorií mají právo nominovat jednoho hráče pro potřeby
reprezentace; tuto skutečnost oznámí písemně pořadateli turnaje a předsedovi STK a TMK
ČMGS (rozhoduje předseda TMK)
- pořádající oddíl může nominovat navíc za
každé připravené hřiště jednoho hráče, který nesplňuje kriteria pro účast
• Struktura: jednodenní turnaj 4 okruhy MTG nebo 3 okruhy MG,FG či AG, začátek v 8 hodin.
Slavnostní zahájení se koná v čase dle schváleného rozpisu jeden den před prvním hracím dnem.

6.2.3. Celostátní turnaj mládeže – Junior Trophy
Jedná se o jednorázový turnaj pořádaný jednou ročně zpravidla na jednom herním systému pro
všechny přihlášené hráče a hráčky juniorské a žákovské kategorie. Řízením je pověřen vedoucí
komise mládeže. Rozpis Junior Trophy musí být schválen vedoucím STK mládeže.
Turnaj se uzavírá po předkole jako:
V kategoriích jednotlivců při účasti alespoň 3 hráčů jako otevřený Přebor České republiky
• juniorů (hochů)
• juniorek
• žáků (hochů)
• žákyň
• starších žáků (hochů)
• starších žákyň
• mladších žáků (hochů)
• mladších žákyň
V kategoriích čtyřčlenných družstev (3+1) v následujících soutěžích:
• Český pohár juniorských družstev
• Český pohár žákovských družstev
• Junior Cup ČR Sportovních center mládeže
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Turnaj se uzavírá po finále jako jedna absolutní kategorie mládeže, přičemž bodový par se určuje
na základě pořadí v absolutní kategorii mládeže. Schéma soutěže, počet okruhů v předkole a počet
účastníků ve finále určuje rozpis turnaje.

6.2.4. Oblastní turnaje jednotlivců – Open turnaje
Oblastní turnaje jednotlivců se pořádají v jednotlivých oblastech, zpravidla souběžně s II. ligou
družstev. Maximálně 9 turnajů z každé oblasti je zařazeno do celostátního žebříčku a tudíž
bodováno. Jejich řízení a schéma soutěže je v kompetenci oblastních vedoucích STK. Účast na
těchto turnajích je neomezená. Hráči z jiných oblastí a ze zahraničí se mohou jako řádní účastníci po
zaplacení startovného zúčastnit soutěže, započítávají se do pořadí turnaje, získávají případně ceny a
kromě zahraničních účastníků mají nárok i na bodové ohodnocení.

6.2.5. Ostatní (volné) turnaje
• Mezinárodní turnaje
Mezinárodní turnaje na území ČR, které byly do 30.9. předcházejícího roku písemně nahlášeny
prezidiu ČMGS k přihlášení do mezinárodní termínové listiny WMF. Podmínkou přihlášky je
úhrada korunového ekvivalentu poplatku mezinárodní federaci na konto ČMGS. Na ostatních
nenahlášených turnajích (utkání klubů, družební styky apod.) nesmí startovat více než 6
zahraničních hráčů. O jejich výběru rozhoduje pořadatel turnaje.
• Klubové turnaje
Jsou plně v kompetenci pořadatele. Jedná se o turnaje:
- otevřené
- uzavřené
- pohárové, - kontrolní a nominační, - memoriálové, - propagační, - náborové, - přátelská
utkání apod. Doporučuje se zaslat výsledkovou listinu informačnímu pracovníkovi ČMGS a
předsedovi STK ČMGS.
Povinnost 14 dní před dnem konání klubových turnajů poslat rozpis
Povinnost do 7 dní po skončení turnaje zaslat výsledkovou listinu

6.3. Bodování
Turnaje zařazené do celostátního žebříčku (MČR, PZ, GP, BT, MT, KP, Open, KT) jsou bodované. Výše
bodových zisků a počet bodovaných míst je obsažen pro soutěže všech kategorií v bodování
turnajů, které je součástí Doplňků SŘ pro příslušný rok. V soutěžích celostátního žebříčku bodují jen
hráči, kteří jsou v době konání turnaje řádně registrováni jako hráči prostřednictvím svých klubů
nebo případně na základě individuálního členství u ČMGS a mají zaplacenu registrační známku pro
příslušný rok.

6.4. CELOROČNÍ VYHODNOCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ
6.4.1. Celostátní žebříček
Do konečného hodnocení se započítává stanovený počet turnajů dle Doplňků SŘ pro příslušný rok.
Celostátní žebříček je veden v kategoriích viz § 8 a také v absolutním pořadí všech hráčů. U všech
kategorií daných věkovým omezením lze vydávat k 1.1. redukovaný žebříček, který zahrnuje hráče
přicházející v daném roce z případné „mladší“ kategorie a vypouští hráče odcházející v daném roce
do případné „starší“ kategorie. V pravomoci STK ČMGS je vyhlašovat nejlepší hráče v jednotlivých
kategoriích, případně rozhodovat o sestavování dalších detailnějších žebříčků. Dojde-li u hráčů ke
stejnému bodovému zisku, rozhodujícím kritériem pro vyšší umístění na celostátním žebříčku je v
tomto případě lepší umístění na MČR, PZ, KP (v tomto pořadí). Pokud toto umístění je stejné, mají
všichni stejné umístění na celostátním žebříčku. Je-li N počet hráčů se stejným bodovým ziskem,
pak všichni mají umístění M a nejblíže následující hráč poté má umístění M + N. Dojde-li ke
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stejnému bodovému zisku na umístěních 1., 2. nebo 3., pořadí se nedělí.. Celostátní žebříček vede
pracovník pověřený vedením celostátního žebříčku – viz Doplňky SŘ.

6.4.2. Zemské žebříčky
Sestavují se z turnajů Open a BT, resp. MT tak, že se započítává 6 nejlepších výsledků. Žebříček se
může vyhodnocovat jako průběžný 12-ti měsíční nebo jen v běžném kalendářním roce. Dojde-li u
hráčů ke stejnému bodovému zisku, rozhodujícím kritériem pro vyšší umístění na zemském žebříčku
je v tomto případě lepší umístění na PZ, KP (v tomto pořadí). Pokud toto umístění je stejné, mají
všichni stejné umístění na zemském žebříčku. Jeli N počet hráčů se stejným bodovým ziskem, pak
všichni mají umístění M a nejblíže následující hráč poté má umístění M + N. Dojde-li ke stejnému
bodovému zisku na umístěních 1., 2. nebo 3., pořadí se nedělí. Rozhodujícím kritériem pro vyšší
umístění na zemském žebříčku je v tomto případě lepší umístění na PZ. Žebříček sestavují zemští
vedoucí STK. Tzv. pomocný zemský žebříček se sestavuje dle zásad stanovených v § 6.2.1. pouze v
absolutních kategoriích pro určení nepřímých postupů na podzimní GP.

6.4.3. Oblastní žebříčky
Vydávání a způsob hodnocení oblastních žebříčků je v kompetenci oblastních vedoucích STK.
Žebříček se může vyhodnocovat jako průběžný 12-ti měsíční nebo jen v běžném kalendářním roce.
Tzv. pomocný oblastní žebříček se sestavuje dle zásad stanovených v § 6.2.2. pouze z turnajů
daného kalendářního roku do 31.7. pro určení nepřímých postupů na podzimní BT/MT, přičemž
počet započtených turnajů se použije podle stanoveného způsobu hodnocení oblastního žebříčku.
Nepřímý postup na BT/MT je možný pouze z příslušného oblastního žebříčku. Týká se pouze hráčů z
příslušné oblasti.

§ 7 ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ
7.1. Určení pořadí – hodnocení
• Vítězí hráč s nejmenším počtem úderů ze všech okruhů.
• Mezi posledním postupujícím a prvním nepostupujícím do semifinále (finále) musí být rozdíl
výkonů alespoň 1 úder. To znamená, že při shodě výkonů postupuje více hráčů než je rozpisem
stanovený limit turnaje.
• Při stejném počtu úderů na 1. - 3.místě se o konečném pořadí rozhoduje v rozřazování.
Rozřazování začíná vždy na dráze č. 1 a pokračuje v pořadí drah (u kombi-turnajů se provádí na
systému, na němž se hrálo naposled (nelze-li takto rozhodnout, určí se hříště losem). Hraje se
systémem "náhlá smrt", tzn. vítězstvím hráče na dráze rozřazování končí. Počáteční pořadí
nástupu hráčů k rozřazování se určí losem a pořadí, v němž hráči hrají, se mění po každé
odehrané dráze dle pravidel změny pořadí hráčů po celém okruhu hry.
• Při organizaci rozřazování se postupuje tak, že rozhodčí nejprve určí účastníky rozřazování ve
všech kategoriích, jak absolutních, tak věkových. Při vlastním rozřazování se uplatňuje zásada, že
každý hráč nastupuje na rozřazování jen jednou. Proto všechna rozřazování, která mají alespoň
jednoho shodného účastníka, musí být rozehrána najednou, tedy ve společné hrací skupině. Po
každé dráze rozhodčí vyhodnotí výsledky rozřazování dle jednotlivých kategorií a v návaznosti na
to určí, zda bude muset rozřazování pokračovat ve společné hrací skupině nebo zda je již možno
vytvořit dvě či více samostatných hracích skupin.
• Nenastoupí-li hráč k rozřazování, určí se jeho pořadí tak, jako by skončil v rozřazování poslední.
Nelze-li rozřazování uskutečnit (např. pro nepřízeň počasí), rozhoduje se o pořadí jako u
ostatních míst.
• Od čtvrtého místa (mimo rozřazování) se o pořadí rozhoduje následovně: Nejmenší rozdíl mezi
nejlepším a nejhorším okruhem, při rovnosti rozdíl mezi druhým nejlepším a druhým nejhorším
okruhem, v případě další rovnosti rozdíl mezi třetím nejlepším a třetím nejhorším okruhem atd.
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Přitom se nebere ohled na dosažení výsledků na jednotlivých herních systémech při kombi
turnajích. Pokud se takto nerozhodne, dělí se příslušná pořadí hráčů.
• Pořadí se hodnotí u hráčů, kteří oprávněně startují na turnaji, zaplatí startovné v soutěži
jednotlivců a odehrají alespoň jeden úder do turnaje. Do pořadí se zahrnují i ti hráči, kteří nemají
nárok na body.
• Hráči, kteří z turnaje odstoupí dle odstavce 7.4. se po započtení příslušného počtu 7 úderů za
neodehranou dráhu zařadí do pořadí dle součtu úderů – přitom se respektuje případný
dosažený postup odstoupivšího hráče (může být nejhůře poslední mezi postupujícími).

7.2. Zkušební údery
Zkušební údery lze provádět při všech turnajích na dráze č.1 v každém okruhu. Časový limit pro
celou hrací skupinu je jedna minuta od okamžiku, kdy tuto dráhu opustila předchozí skupina, resp.
od doby nástupu hrací skupiny stanovené časovým rozpisem turnaje. V případě, že se hraje
systémem "letmý start", je drahou, na níž lze provádět zkušební údery první hraná dráha. Ukončení
zkušební hry celé skupiny si hráči musí hlasitě odsouhlasit. Vrchní rozhodčí má možnost při zahájení
turnaje vyhlásit a uplatňovat namísto jedné minuty pro hrací skupinu jeden zkušební úder pro
každého hráče.

7.3. Pozdní nástup ke hře
Nenastoupí-li hráč včas k zahájení okruhu, nejpozději do 3 minut po vyvolání jeho skupiny,
nastupuje příslušná skupina na dráhu č.1 bez opozdivšího se hráče (v případě letmého startu se
počítají dráhy relativně k počátku startu). Dostaví-li se tento hráč do doby, kdy jeho skupina dosud
nezahájila hru na dráze č.4, může se opozdivší hráč ještě zapojit do rozehrané soutěže s
připočtením 7 trestných bodů k výkonu příslušného okruhu, přičemž neabsolvované dráhy dohrává
za dohledu rozhodčího po skončení soutěže, resp. její ucelené části. V případě, že tento hráč je
členem družstva v dlouhodobé soutěži (liga), dohrává neabsolvované dráhy po skončení okruhu,
aby bylo možno vyhodnotit mezivýsledky soutěže. V případě, že se hráč dostaví až po rozehrání hry
jeho skupiny na dráze č.4, případně dalších, obdrží za každou neodehranou dráhu 7 trestných bodů
a pokračuje ve hře. Dle zvážení hlavního rozhodčího může být i diskvalifikován. V případě, že ze
skupiny zůstane pouze jeden hráč, provede pořadatel operativní změnu v nasazení některé ze
sousedních skupin (např. vytvoří dvě dvojice).

7.4. Odstoupení ze soutěže
Odstoupí-li hráč ze soutěže (rozehraného okruhu), započítává se mu do celkového výsledku 7 úderů
za každou neodehranou dráhu zbývající části soutěže. Za neodehrané okruhy (resp. dráhy) se do
výsledkové listiny vždy doplní 126 (resp. 7) úderů. Je to z důvodu výpočtu bodů za odehraný průměr
v soutěži. Hráč je při tom povinen srozumitelně a pravdivě sdělit důvod odstoupení hlavnímu
rozhodčímu. Důvod odstoupení zapíše rozhodčí na rubu hracího protokolu hráče. Při opakovaných
odstoupeních toho samého hráče se případem musí zabývat vedení klubu a STK ČMGS z hlediska
nutného výchovného působení eventuálně disciplinárního postihu.

7.5. Nominace
Viz odstavec 16.2.

7.6. Herní protokoly
Viz § 12 SŘ.

7.7. Losování a nasazování
Viz § 26 SŘ.
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7.8. Výsledková listina
Před zahájením soutěže musí být na výsledkové tabuli vyznačeno, zda se hráč zúčastní soutěže bez
nároku na bodování (např. hráč z jiné země atd.) z důvodů určení počtu bodujících, postupových
míst, atd. Dále viz § 28.

§ 8. VĚKOVÉ KATEGORIE
Pro věkové zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující ročník narození. To tedy znamená, že
předchozí kalendářní rok nedosáhl hráč uváděné hranice pro danou kategorii. Dělení do 11-ti
sportovních kategorií je následující:
• MUŽI absolutní: bez věkového omezení (zkratka v žebříčcích a výsledkových listinách MA)
• ŽENY absolutní: bez věkového omezení (zkratka ZA)
• žáci (hoši): do 15-ti let včetně (zkratka Jz, dále viz pozn.)
• žákyně: do 15-ti let včetně (zkratka Jza, dále viz pozn.)
• junioři (hoši): od 16-ti do 19-ti let včetně (zkratka J)
• juniorky: od 16-ti do 19-ti let včetně (zkratka Ju)
• muži: od 20-ti do 45-ti let včetně (zkratka M)
• ženy: od 20-ti do 45-ti let včetně (zkratka Z)
• senioři (muži bez seniorek): od 46-ti let včetně do 58-mi let včetně (zkratka S)
• seniorky: od 46-ti let včetně (zkratka Se, dále viz pozn.)
• senioři II (veteráni muži – bez seniorek): od 59-ti let včetně (zkratka S2)
Sportovní kategorie vymezené věkem se označují také jako věkové kategorie.
Pozn.: Na turnajích, kde startuje výrazně větší počet hráčů této věkové kategorie, lze provést ještě
další dělení:
• mladší žáci (hoši): do 12-ti let včetně
• mladší žákyně: do 12-ti let včetně
• starší žáci (hoši): od 13-ti do 15-ti let včetně
• starší žákyně: od 13-ti do 15-ti let včetně
• seniorky II (veteránky): od 59-ti let včetně
Případné další vyhlášení detailněji stanovených kategorií nebo jiných kategorií je v kompetenci
pořadatele a musí být uvedeno v rozpisu turnaje. Zařazení do věkově vyšší kategorie se provádí
automaticky od 1.1. následujícího po roce, ve kterém hráč (-ka) dosáhne horní věkové hranice ve
stávající věkové kategorii. (např. muž je zařazen do kategorie senior od 1.1. následujícího po roce,
ve kterém hráč dovršil 45 let). Evidencí je pověřen registrační pracovník ČMGS. Nově registrovaní
hráči v průběhu sezóny jsou zařazováni do příslušné kategorie dle skutečného věku.

§ 9 OPRÁVNĚNÍ KE HŘE
9.1.
Soutěží pořádaných ČMGS se mohou zúčastnit sportovci, kteří jsou nominováni STK příslušného
klubu, prokáží se platným registračním průkazem s vylepenou registrační známkou pro daný rok a
splňují sportovně technické podmínky stanovené pro vypsanou soutěž (např. VT, umístění v
kvalifikačním turnaji, apod.).

9.2.
Hráč registrovaný v zahraničním klubu, který má státní občanství ČR, se může zcela bez omezení
zúčastnit všech oblastních soutěží na území ČR a dále PZ. Postoupit na MČR v souladu s 6.1.2. však
může jen z PZ, ve které se nachází český mateřský klub, z něhož odešel do zahraničního klubu. Pro
účast tohoto hráče na turnajích, kde je přímá účast podmíněna příslušnou VT, platí stejná pravidla
jako pro hráče registrované v českých klubech – viz § 14. Hráč registrovaný v zahraničním klubu
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může získat od oprávněného reprezentačního trenéra nominaci na MČR nebo GP (viz odstavce
6.1.1. a 6.2.1.). Ve všech variantách účasti na turnajích pořádaných ČMGS tento hráč platí
startovné, je zařazen do pořadí turnaje, má nárok na cenu podle tohoto pořadí, nemá ale nárok na
body do celostátního žebříčku.

§ 10 ALKOHOL A DOPING
10.1.
Hráči nacházející se prokazatelně pod vlivem alkoholu nesmí na turnaji startovat.

10.2.
Použití dopingu je přísně zakázáno. Za doping se považují všechny látky zařazené do seznamu
zakázaných prostředků dle kodexu Světové antidopingové agentury (WADA code). Hráči mohou být
namátkově podrobeni testům na doping nezávislou akreditovanou laboratoří spolupracující s ADV
ČR, WMF a WADA. Hráči startující na turnajích mimo ČR pak i místně příslušnými Národními
antidopingovými organizacemi. Seznam zakázaných látek a platných směrnic je pravidelně
aktualizován a je k dispozici na www.wada-ama.org nebo na www.antidoping.cz

10.3.
Prováděcí předpis testů na alkohol – viz PŘÍLOHA č. 9 SŘ.

§ 11 POKYNY PRO ÚČASTNÍKA TURNAJE
Za účastníka turnaje v plném rozsahu se po celou dobu turnaje považuje hráč bez ohledu na to, zda
zrovna hraje nebo zda je přítomen v areálu hřiště. Nedodržování těchto pokynů má za následek
disciplinární postih viz § 34. Zapisovatel je hráč, který je určen k zápisu výsledků dle struktury pořadí
hry ve skupinách. Je povinen dbát na dodržování pravidel hry a SŘ hráčem, jemuž provádí zápis.
Každý účastník turnaje musí dodržovat pravidla hry, pravidla sportovního chování, pokyny
pořadatele a dále:
1. plnit pokyny rozhodčích a vedení turnaje
2. používat předepsaného hracího nářadí
3. mít oprávnění ke hře – viz § 9
4. být sportovně oblečen – viz § 13
5. mít s sebou kuličkové pero nebo tenký vodostálý fix
6. respektovat technický stav hřiště, neprovádět žádné úpravy drah
7. zjištěné závady drah ohlásit pořadateli turnaje nebo rozhodčímu
8. zúčastnit se slavnostního zahájení a ukončení turnaje v předepsaném sportovním oblečení,
je-li v tento den v místě konání přítomen
9. jako zapisovatel sledovat pozorně hru svého spoluhráče - během této doby se nesmí bavit ani
provádět jinou činnost
10. ohlásit rozhodčímu přestupky spoluhráčů
11. jako zapisovatel zaznačit na každé dráze dosažený výsledek a před záznamem výsledek hlasitě
oznámit spoluhráči
12. u tříčlenných skupin je zapisovatelem vždy poslední hráč při hře prvního, první při hře
druhého a druhý při hře třetího
13. při chybných zápisech platí § 12
14. odehrát v hrací skupině první okruh v pořadí ohlášeném pořadatelem
15. po každém okruhu se mění pořadí a sice první hraje poslední, druhý hraje první, třetí hraje
druhý
16. je-li následující dráha obsazena, je třeba vyčkat do jejího uvolnění
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17. přivolat rozhodčího při nesrovnalostech v otázce pravidel - diskuse mezi hráči nejsou
povoleny
18. zdržování hry není povoleno
19. první hráč skupiny má na první úder 70 sekund od dosažení jamky předchozím hráčem, resp.
po příchodu k následující dráze, resp. po zahájení hry, na každý další úder 60 sekund - pro
další hráče platí limit 60 sekund na každý úder (platí i pro rozřazování), u dvoučlenných skupin
limit začíná od okamžiku zapsání výsledku spoluhráči
20. po skončení okruhu je třeba spočítat celkový výsledek spoluhráči, který jej zkontroluje – při
tom je ovšem nutno uvolnit poslední dráhu následující skupině a protokoly bezodkladně
odevzdat pořadateli
21. během turnaje jsou zkušební údery (kromě první dráhy) a zkouška běhu míče přísně zakázány,
a to na všech typově stejných drahách v areálu pořadatele, na kterých se právě nehraje
soutěž. Je tedy možné, pokud pořadatel neurčí jinak, trénovat v průběhu turnaje na površích
odlišných
22. s výjimkou hráče musí být všechny osoby vzdálené od dráhy minimálně jeden metr - výjimku
tvoří stínění proti slunci a větru, pokud si to hráč přeje
23. během turnaje se nesmí na dráhy a překážky pokládat žádné cizí předměty - dělání značek na
dráhy nebo do jejich bezprostředního okolí před nebo během turnaje je zakázáno; jakékoli
předměty musí být od mantinelu dráhy vzdáleny minimálně 1 m
24. hráč nesmí během turnaje svému spoluhráči úmyslně překážet
25. hráč smí opustit krátce svou hrací skupinu pouze se svolením rozhodčího; při návratu je třeba
se znovu ohlásit rozhodčímu a ten uvede hráče zpět do hry
26. během turnaje je třeba udržovat korektní sportovní prostředí; každé přebíhání, házení míčů a
volání je trestáno:
• hlasité výkřiky hráče nacházejícího se na hříšti při povzbuzování spoluhráče jsou zakázány –
tzv. řetězové reakce
• vlastní sportovní povzbuzování hráče při hře je povoleno v rámci mezí daných sportovní
etikou a ohleduplností vůči ostatním hráčům
• kouči nacházející se v prostoru hříště musí dodržovat pravidla chování hráčů
27. rozhodnutí rozhodčího je třeba přijmout bez diskuse – proti rozhodnutí rozhodčího je ale
možné se odvolat – viz § 35
28. za nesportovní chování se považuje odhození hole, úmyslné zkažení úderu, neuposlechnutí
rozhodčího, apod.
29. v průběhu okruhu je zakázáno kouření včetně zákazu používání elektronických zařízení
napodobujících tabákové výrobky všeho druhu včetně příslušenství za účelem vdechování
výparů z těchto zařízení, požívání alkoholických nápojů – občerstvování nápoji v plastových
láhvích na hříšti během hry je povoleno; kouření a občerstvení je povoleno na vyhrazených
místech vně hřiště (totéž platí i pro všechny další osoby nacházející se na hřišti)
30. hráč se musí připravovat ke hře, jakmile předchozí hráč hrací skupiny překonal hraniční linii;
ve dvoučlenných skupinách po zapsání výsledku spoluhráči
31. míče se musí z jamky vyjímat rukou nebo pomocí přísavky
32. z důvodů možného zranění je třeba dodržovat dostatečný odstup od hrajícího hráče
33. při přerušení turnaje se hráči, kteří se nacházejí ve hře (neukončili okruh), smí vzdálit od
hřiště jen se souhlasem rozhodčího
34. hráč se musí podrobit dopingové kontrole, je-li k této kontrole vylosován nebo vybrán
rozhodčím – viz PŘÍLOHA č.9 SŘ
35. mobilní telefony a jiné elektronické přijímače včetně hudebních přehrávačů apod. v zapnutém
stavu nejsou povoleny v prostoru hříště – zákaz platí pro hráče, kouče, rozhodčí a všechny
funkcionáře na hříšti; pořadatel zajistí, aby i diváci, nacházející se v bezprostřední blízkosti
hrajících hráčů, nerušili mobilními telefony koncentraci hráčů
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36. během oficiálního tréninku (viz § 25 – platí pro mistrovské, celostátní a zemské soutěže) není
povoleno kouření včetně zákazu používání elektronických zařízení napodobujících tabákové
výrobky všeho druhu včetně příslušenství za účelem vdechování výparů z těchto zařízení a pití
alkoholických nápojů v prostoru hříště – zákaz platí i pro kouče, rozhodčí a všechny
funkcionáře v prostoru hříště; při halových turnajích platí zákaz kouření pro hráče v celém
prostoru haly (místnosti), kde se nachází minigolfové hřiště
37. během hry může umisťovat na dráhu míček hráč nebo kouč – do základního pole rukou nebo
holí, uvnitř hracího pole pak pouze rukou, přičemž míček musí být neustále viditelný
38. je-li míček ve hře, nesmí být dále teplotně upravován hráčem ani koučem. Při pobytu na
hřišti a v jeho bezprostřední blízkosti výše uvedené zásady a principy chování platí přiměřeně
i pro další osoby, plnících při turnaji jiné než hráčské poslání, pokud nejsou současně hráči,
tzn. pro rozhodčí, funkcionáře turnaje, pořadatele, kouče a další osoby v realizačních týmech
jednotlivých zúčastněných klubů. Při prosazování plnění těchto principů mají rozhodčí vůči
těmto osobám právo uplatňovat opatření k zajištění plynulého a řádného průběhu turnaje jak
přímo, tak i prostřednictvím pořadatele. Rozhodčí ale samozřejmě nemohou těmto osobám
udělovat tresty ve smyslu § 34. Rovněž tak nemůže být uplatňován disciplinární postih hráče
(zastavení činnosti) i v oblasti jiné než hráčské, tzn. že hráč v době zastavené sportovní
činnosti může vykonávat funkci např. kouče a v té souvislosti v době oficiálního tréninku
pohybovat se po hřišti a provádět údery na drahách.

§ 12 HERNÍ PROTOKOLY A JEJICH VEDENÍ
12.1. Herní protokoly
Dosažené výsledky na jednotlivých drahách jsou zapisovány do tiskopisů viz PŘÍLOHA č.1.5 SŘ.
Herní protokoly všech nominovaných hráčů klubu musí předat vedoucí výpravy minimálně jednu
hodinu před losováním (nestanoví-li rozpis turnaje jinak). Vedoucí výpravy je zároveň odpovědný za
jejich správné a kompletní vyplnění. Pořadatel nepřevezme neúplně vyplněné protokoly. Probíhá-li
při turnaji současně ligová soutěž družstev, musí být protokoly členů družstva očíslovány (např. u
pětičlenných družstev 1 – 6, přičemž 6 je náhradník). Tato čísla určují pořadí nástupu jednotlivých
členů družstva viz PŘÍLOHA č.3 SŘ. Protokoly uchovává pořadatel do konce kalendářního roku pro
případnou kontrolu.

12.2. Vedení herních protokolů
Při vedení herních protokolů platí následující ustanovení:
a) Nikdo si nesmí svůj výkon zapisovat sám. Pořadí zapisujících je stanoveno – viz § 11
b) Zápis musí být proveden ihned po odehrání pod kontrolou spoluhráčů a to buď kuličkovým
perem nebo tenkým vodostálým fixem. Před zapsáním výkonu musí zapisující výkon hlasitě
oznámit
c) Každý hráč je za vedení svého protokolu zodpovědný sám a je povinen po každém zápisu
zkontrolovat, zda je zápis proveden správně
d) Změny v protokolu bez potrestání mohou být provedeny pouze v případě, že ještě není
proveden zápis výkonu téhož hráče na další dráze. Změny může provést:
1. Hráč, který provedl zápis (zapisovatel). Přitom je třeba ověřit u ostatních spoluhráčů, zda
prováděná korekce je oprávněná (pouze v případě, že hráči hrají v trojici). Souhlas s
opravou vyjádří hráči svými podpisy na rubu protokolu, přičemž opravované místo musí
obsahovat odkaz na rubovou stranu protokolu (např. a), b) apod.). Chybí-li podpis
některého ze spoluhráčů, je tento zápis považován za neoprávněný a hráč i zapisovatel
jsou potrestáni – viz § 34
2. Rozhodčí, a to v případě neshody všech tří hráčů nebo hrají-li hráči ve dvojici
e) Nesouhlasí-li hráč s oznámeným nebo zapsaným výkonem, zavolá k vyřešení svého sporu
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rozhodčího
f) K opravám protokolů po provedení zápisu na další dráze je oprávněn pouze rozhodčí, přičemž je
potrestán zapisovatel i hráč – viz § 34
g) Zaznamenávání jednotlivých úderů čárkami v protokolech má pouze pomocnou funkci pro
zjištění správného dosaženého výsledku na jednotlivé dráze. Samotný fakt, že počet čárek
neodpovídá zapsanému číslu, tj. počtu úderů na dráze ještě neznamená provinění s následným
trestem. Při posuzování správnosti zapisování se vždy přednostně přihlíží k zapsanému
číselnému výsledku na dráze a dále ke správnosti celkového výsledku okruhu a teprve rozpor
těchto údajů se skutečností může mít za následek příslušný trest. Je však v nejlepším zájmu
hráče a zapisovatele, aby i čárkování úderů bylo správně prováděno a předešlo se možným
sporům.

§ 13 OBLEČENÍ
13.1.
Každý hráč musí být při soutěži (po celou dobu turnaje, včetně oficiálního tréninku) a slavnostním
nástupu sportovně ustrojen. Doporučuje se jednotný úbor pro všechny příslušníky klubu.

13.2.
Klubová příslušnost musí být vždy zřetelná na horní části svrchního oděvu. Není-li vyznačena
nápisem nebo znakem klubu, musí mít hráč odznak klubu upevněn na levé straně prsou.
Nepostačuje malý kovový odznak klubu nebo jednoty. Výjimku tvoří hráči s individuálním členstvím
v ČMGS. Nepostačuje ani rukou napsaný text názvu klubu.

13.3.
Každý účastník turnaje musí být označen startovním číslem či jiným označením, pokud je pořadatel
zajistí. Startovní číslo či jiné označení se připevňuje na horní část oděvu (tričko, mikina, a to buď na
záda, nebo na rameno).

13.4. Oděv
• horní část: musí být sportovního charakteru (dresy) bez jakýchkoliv nesouvisejících nápisů.
Výjimku tvoří názvy organizací podporujících klub (sponzoři). Za odpovídající oblečení se
považuje např. tepláková nebo oteplovací bunda, svetr, větrovka, mikina, tričko s krátkým nebo
dlouhým rukávem, jednobarevná košili. Horní část nesmí být bez rukávů (vesta může být pouze
na povoleném horním oděvu). V soutěži družstev musí mít hráči jednotnou soupravu horní části
oblečení (dresů).
• dolní část: musí mít jen sportovní charakter – tepláky, sportovní kalhoty, šortky, kraťasy, sukně
(nejsou povoleny žádné džínsy, maskáče ani jiné nesportovní kalhoty.

13.5. Pokrývka hlavy
Přípustný je sportovní klobouk, čepice se štítkem, baret, štítek proti slunci, apod.

13.6. Obuv
Musí být sportovního charakteru. Sandály s páskem přes patu jsou povoleny pouze na tréninku.
Pouze v případě nepříznivého počasí může být použita i jiná přiměřená obuv (voděodolná
sportovní)

13.7.
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Za nepříznivých a mimořádných klimatických podmínek je povoleno odpovídající sportovní oblečení
a obutí. Klubová příslušnost však musí být vždy patrná (stačí průhlednost pláštěnky).

13.8.
Úlevy a mimořádnosti v oblečení a obuvi vyhlašuje vrchní rozhodčí před zahájením turnaje.

13.9.
Při mezinárodních turnajích, spadajících do kompetence WMF, je třeba respektovat PŘÍLOHU č. 8
SŘ. Pro ostatní turnaje je tato směrnice uváděna jako doporučení.

13.10.
Při sporech svolá vrchní rozhodčí ke konečnému rozhodnutí jury.

§ 14 VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY (VT)
14.1. Úvod
Evidencí VT je pověřen registrační pracovník ČMGS. Provádí záznamy VT do registračních průkazů.
Předání průkazů k provedení zápisu zajišťuje předseda STK příslušného klubu. Provedení zápisu VT
do registračních průkazů v klubu, může STK klubu. Zápis parafuje a připojí razítko klubu. VT pro
příslušný rok jsou zveřejňovány na webu ČMGS. Získaná výkonnostní třída má platnost jednu
závodní sezónu (kalendářní rok). Každý následující rok se snižuje maximálně o jeden stupeň. Uhrajeli hráč v závodní sezóně VT, započítává se lepší z obou tříd – uhraná nebo snížená z předchozí
sezóny. Pravidla pro platnost a maximální pokles VT v České republice platí i pro hráče s registrací v
zahraničním klubu po celou dobu, kdy nejsou registrování u ČMGS. Znamená to také, že tito hráči
mohou na základě těchto VT startovat na turnajích v ČR, na nichž je právo účasti podmíněno
příslušnou VT (MČR, Grand Prix, Tour). V případě, že se jedná současně o změnu kategorie (např.
junioři - muži), bere se tato skutečnost v potaz – viz Doplňky SŘ.

14.2. Limity pro získání VT
Limity pro výkonnostní třídy (mistrovskou, první, druhou, třetí, čtvrtou a pátou) všech kategorií jsou
stanovovány každoročně v Doplňcích SŘ.

14.3. Zachování VT
Ve zdůvodněných případech (např. ženy v mateřství, zdravotní důvody) může hráč požádat o
zachování VT. Při návratech hráčů ze zahraničních klubů a při přestupech cizích hráčů bude hráči VT
přiznána. Žádost o zachování nebo přiznání VT se zasílají prostřednictvím klubu předsedovi STK
ČMGS. Zachování či přiznání VT řeší STK ČMGS.

§ 15 PLÁNOVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ SOUTĚŽÍ
Celostátní a zemské soutěže plánuje STK ČMGS a schvaluje prezidium ČMGS. Nižší soutěže jsou
obdobně v kompetenci příslušných nižších orgánů. Pořadatelé vybraných celostátních akcí jsou
vybíráni konkurzem a uzavírají s ČMGS smlouvu o uspořádání akce. Schválené celostátní a zemské
soutěže tvoří celostátní termínovou listinu, na kterou navazují zpravidla ve volných termínech
termínové listiny oblastní.

§ 16 PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
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Účast v soutěžích je dobrovolná. Podání přihlášky do soutěže zavazuje přihlášeného k plnění všech
povinností, které z toho vyplývají. Do soutěží se mohou přihlásit jednotlivci a družstva, splní-li
předepsané sportovně technické podmínky stanovené řídícím orgánem soutěže.

16.1. Přihláška do soutěže družstev
Termín pro oznámení reflektace a nereflektace postupu, nebo setrvání klubu v soutěži je datum
15.8. příslušného roku. Potvrzení postupu nutno poslat mailem, nebo poštou (doporučeně), na
adresu příslušného vedoucího ligy STK. Zároveň s potvrzením reflektace postupu povinnost zaplatit
vložné do soutěže na účet svazu. V případě opomenutí zaslání potvrzení postupu, nebo setrvání
v soutěži, se navyšuje vložné o 25%.
Neplatí pro nejnižší úroveň ligy.
Na jednotlivá ligová kola se nominace nezasílá

16.1.1. Sestava družstva
Viz odstavec 4.3.

16.1.2. Vložné do soutěže družstev
Klub je povinen za každé družstvo, které je účastníkem ligové soutěže, uhradit vložné na účet svazu
zároveň s potvrzením reflektace postupu, nebo potvrzením setrvání v soutěži (nejpozději do 15.8.
příslušného roku). Vložné při nejnižší úrovni ligy povinnost uhradit do jednoho týdne od skončení
prvního hracího kola dané ligy na účet svazu.
Částku vložného určuje PŘÍLOHA č.4 SŘ

16.2. Přihláška do soutěží jednotlivců – nominace
Za přihlášku k soutěži se považuje předání vyplněných herních protokolů jednu hodinu před
losováním turnaje. Písemná přihláška – nominace se zasílá v těchto případech:
a) Vyžaduje-li to rozpis turnaje.
b) Má-li výprava klubu v plánu dorazit na místo konání až po termínu losování soutěže. Nominace
musí obsahovat jmenovitý seznam hráčů s uvedením ročníku narození, VT nebo případné jiné
oprávnění startu (např. pořadí v kvalifikačním turnaji). Probíhá-li současně i soutěž družstev,
musí být jeho členové uvedeni na seznamu jako první. Jejich pořadí bude použito při losování.
Nominace musí být zaslána do termínu stanoveného rozpisem nebo (pokud není termín
stanoven) tak, aby byla k dispozici pro losování turnaje.
Startovné při soutěžích jednotlivců - viz PŘÍLOHA č. 4 SŘ.

§ 17 VEDOUCÍ VÝPRAVY
V každé výpravě sportovců musí být určen vedoucí výpravy. Vedoucí výpravy je člen klubu, popř.
jiná osoba, pověřená STK klubu k plnění dále uvedených povinností na turnaji:
• odevzdává vrchnímu rozhodčímu sestavu družstva, pokud probíhá ligová soutěž (viz § 4), a to
nejpozději jednu hodinu před losováním
• odevzdává vrchnímu rozhodčímu registrační průkazy a seznam aktivních registrovaných hráčů
nejpozději jednu hodinu před losováním (v případě, že někdo zapomene tyto doklady,
předá vedoucí výpravy místopřísežné prohlášení, na němž musí být uvedeno jméno hráče, číslo
registračního průkazu, VT a oprávněnost startu a podpis vedoucího výpravy)
• odevzdává pořadateli vyplněné herní protokoly nejpozději jednu hodinu před losováním (viz §
12, 16)
• odevzdává pořadateli nominaci (viz § 16)
• odpovídá za uhrazení startovného pořadateli za všechny hráče a družstva dle rozpisu v souladu s
§ 23
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• zajišťuje pro své ligové družstvo pásku pro doprovod (kouče), opravňující vstup do hřiště (viz §
30)
• předá vrchnímu rozhodčímu seznam léků hráčů, kteří je musí pravidelně užívat (pro případ
možné dopingové kontroly); povinnost odevzdání seznamu užívaných léků platí i při
Jednorázovém užití (např. nachlazení, bolesti, apod.).

§ 18 POŘADATEL
Pořádající klub (pořadatel) je zodpovědný za řádnou technickou a organizační přípravu turnaje a
spolu s vedením turnaje i za jeho zdárný průběh. Specifikace povinností pořadatele je rozvedena v
PŘÍLOZE č.6 SŘ.

§ 19 VEDENÍ TURNAJE
a) Ředitel turnaje
Musí být stanoven pořadatelem a jeho jméno uvedeno v rozpise. Ředitel turnaje je zodpovědný za
řádný průběh celého turnaje. V případě čestné funkce musí pořadatel jmenovat ještě výkonného
ředitele se všemi právy a povinnostmi ředitele turnaje
b) Jury
Rozhoduje o změnách proti rozpisu turnaje, případných protestech proti rozhodnutí vrchního
rozhodčího, apod. Její rozhodnutí na turnaji je konečné. Jury se jmenuje dle zásad uvedených v
bodu 32.1.4. Mluvčím jury před hráči je vždy vrchní rozhodčí
c) Sbor rozhodčích – viz § 31
Funkcionáři vedení turnaje musí být představeni všem hráčům před zahájením turnaje a jejich
jména musí být uvedena na vývěsce u výsledkové tabule.

§ 20 DIVÁCI
Diváci se mohou nacházet pouze ve vyhrazených prostorách. Pořadatel turnajů zemských a vyšších
má povinnost na všech turnajích, po případné konzultaci s vrchním rozhodčím vyhradit prostor pro
diváky. Pořadatel odpovídá za klidný a nerušený průběh turnaje. Neukázněné diváky musí vykázat.
Diváci mají nárok na průběžné informace o turnaji. Musí s nimi být zacházeno tak, aby bylo zřejmé,
že jsou na turnaji vítáni. Diváci - hráči, kteří nejsou ve hře a nacházejí se v prostoru pro diváky, musí
dodržovat pravidla sportovního chování a při nepřístojnostech mohou být postiženi rozhodčím jako
hráči.

§ 21 ROZPIS TURNAJE - PROPOZICE
Rozpis turnaje je soupis technických a organizačních podmínek a ustanovení, za nichž se bude
turnaj konat. Je podmínkou pro uspořádání jakékoliv soutěže a vypracovává jej STK pořadatelského
klubu. Pro zjednodušení organizace oblastních soutěží vydává oblastní vedoucí jednotné rozpisy,
platné pro všechny pořadatele. Pořadatel pak zasílá návrh rozpisu pouze v případě, když se od
jednotného liší. Každý rozpis musí být zaslán příslušnému pracovníkovi STK ČMGS dle stupně
soutěže dva měsíce před zahájením turnaje. Návrh rozpisu Junior Trophy se zasílá navíc vedoucímu
komise mládeže. Příslušný vedoucí návrh připomínkuje a oddíl poté upravuje, po případných
úpravách schválený rozpis poté příslušný vedoucí soutěže umisťuje na web nejpozději měsíc před
zahájením turnaje. Rozpisy musí respektovat vzory uvedené pro vybrané turnaje v přílohách SŘ a
doplňky SŘ pro daný rok. Jeden výtisk předá pořádající klub vrchnímu rozhodčímu před zahájením
turnaje.
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Schéma rozsahu a úpravy rozpisu turnaje:
Rozpis
Ročník a název turnaje
Typ turnaje (MG, MTG, FG, AG, případně jejich kombinace kombi) - zařazení turnaje - viz Poznámka
1
Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel: název pořadatele – viz Poznámka 2
2. Termín: datum konání turnaje a přesný čas zahájení ve všech hracích dnech
a. Slavnostní zahájení: termín, čas a místo
b. Slavnostní ukončení: termín, čas a místo
3. Místo konání: umístění hřiště (příp. hřišť) – viz Poznámka 3
4. Vedení: ředitel turnaje – jméno vrchní rozhodčí – deleguje STK ČMGS
5. Účast: jakými kritérii je omezena účast – viz Poznámka 4
6. Úhrada nákladů: na čí náklady startují účastníci (např. na náklady vysílající složky) – viz
Poznámka 5
7. Přihlášky: datum zaslání závazných jmenovitých přihlášek – nominací a adresa příjemce s
poznámkou, zda je bezpodmínečně nutné písemné zaslání
8. Startovné: výše startovného a jeho splatnost viz § 23
9. Rozlosování: kdy a kde bude provedeno
10. Ubytování: v jakém rozsahu, za jakých podmínek a kde je zajištěno – viz Poznámka 6.
Technická ustanovení
1. Pravidla: hraje se podle Pravidel minigolfu na 18-ti eternitových (betonových, filcových)
drahách, které odpovídají normě WMF a mají platný certifikát WMF. Platí Soutěžní řád ČMGS
2. Kategorie: uvést pro které kategorie je turnaj vypsán (např. muži, ženy, žáci, družstva)
3. Schéma soutěže: uvést na kolik okruhů se turnaj hraje, jakým systémem (např. předkolo,
finále), jaké počty, případně s jakými výkony postupují hráči do dalších kol - viz Poznámka 7
4. Určení pořadí: vítězem se stává hráč s nejnižším počtem úderů ze všech okruhů. V případě
rovnosti na prvním až třetím místě dojde k rozřazování. V případě rovnosti počtu úderů na
dalších místech se rozhoduje dle kritérií určených dle odstavce § 7.1.
5. Hodnocení: uvést jakým způsobem je provedeno rozdělení věcných a upomínkových cen a
diplomů dle konečného pořadí ve všech kategoriích.
6. Trénink: v hrací dny - viz Poznámka 8.; mimo hrací dny - uvést, který den je bezplatný, od kdy do
kdy a zda je bez účasti veřejnosti, apod.
7. Různé: přerušení hry vnějšími vlivy - viz § 33
Další důležitá upozornění pořadatele (např. nástup ke hře systémem tzv. „letmého startu“)
Jury turnaje si v souladu se SŘ ČMGS vyhrazuje právo upravit rozpis turnaje, vyžádá-li si to jeho
regulérní a plynulý průběh.

..............................
předseda STK pořádajícího klubu

Poznámky:
1. Např. Jihomoravský pohár apod.
2. Pořadatelem se rozumí minigolfový klub organizovaný v ČMGS. U turnajů, kde je oficiálním
pořadatelem garant (např. podnik, instituce) je nutno uvést další dovětek: "Technické provedení
zajišťuje minigolfový klub (název)"
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3. Podrobně zejména u nových klubů, případně při zasílání propozic zahraničním klubům
4. Je nutno respektovat omezení uvedená v SŘ a jeho Doplňcích. V případě, že je postupový klíč
jednoduchý, musí být uveden. V opačném případě se uvede odkaz na materiál, v němž je klíč
jednoznačně určen
5. Tento bod je nutno uvádět u turnajů s mezinárodní účastí nebo v případě, že náklady hradí jiná
organizace než vysílající složka
6. Tento odstavec se uvádí pouze u turnajů s mezinárodní účastí. Jinak platí § 24 SŘ
7. Je nutno respektovat nařízení uvedená v SŘ a jeho Doplňcích.
8. Při respektování § 25 SŘ.
Schéma hry Klubových turnajů (KT) je v kompetenci pořadatele. Účast (otevřený/uzavřený),
přihlášky, startovné, pravidla (počet úderů, drah), kategorie, počet kol

§ 22 DIPLOMY A CENY
22.1. Diplomy
Minimálně tři nejlepší hráči v každé mládežnické kategorii musí být odměněni diplomy. Upřesnění
stanoví rozpis turnaje.

22.2. Ceny
Ceny jsou stanoveny v rozpise turnaje. Pořizovací náklady cen musí být úměrné výši startovného,
resp. celkovému předpokládanému příjmu za startovné. V doplňcích SŘ jsou uvedena upřesnění,
týkající se stanovené minimální hodnoty cen v závislosti na důležitosti turnaje. Pořadatel je povinen
zajistit ceny pro tři nejlepší hráče ve všech vypsaných kategoriích. U turnajů, kde ceny hradí ČMGS,
jsou ceny zajišťovány po dohodě s prezídiem ČMGS.

§ 23 STARTOVNÉ
Každý klub je povinen uhradit startovné za všechny hráče nominované k účasti na turnaji vč. těch
hráčů, kteří jsou nominováni jen pro soutěž družstev a dále za všechna družstva přihlášená do
soutěže. Nezaplacení se trestá disciplinárně dle § 34. Pořadatel je v tomto případě povinen tuto
skutečnost ohlásit vedoucímu disciplinárního úseku STK ČMGS a pracovníkovi STK řídícímu soutěž.
Výše startovného je stanovena dále - viz PŘÍLOHA č.4 SŘ.

§ 24 ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ
Pořadatel uvede v rozpisu turnaje konkrétní adresy (min. 3) možného ubytování na turnaji vč.
cenových relací, vzdálenosti od hřiště a př. popisu ubytovacího zařízení. Zajištění ubytování je plně v
kompetenci hostujících klubů, nedohodnou-li se s pořadatelem jinak.

§ 25 TRÉNINK
Oficiální trénink je trénink jeden den před zahájením soutěže, v případě Tour včetně PZ. GP a Junior
Trophy dva dny před zahájením soutěže. V případě Mistrovství ČR pak tři dny před zahájením
soutěže. Pořadatel turnaje musí umožnit hostujícím hráčům trénink na hřišti (hřištích), kde se bude
turnaj konat. Ve dnech konání turnaje musí být hřiště pro veřejnost uzavřeno až do skončení
turnaje. Výjimky povoluje v odůvodněných případech STK ČMGS. Pro mistrovské soutěže,
celostátní a zemské turnaje musí pořadatel umožnit hostujícím hráčům bezplatný trénink při
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uzavření hřiště po dobu oficiálního tréninku. V rozpise pořadatel stanoví dobu určenou pro trénink.
Minimální doba, kdy musí být hřiště uvolněno pro trénink v hrací dny:
• první den turnaje 1,5 hodiny před zahájením hry
• další dny 1 hodinu před zahájením hry
Během tréninku nesmí hráč ani kouč provádět žádné úpravy drah (včetně vrtání otvorů pro stavění
míčů) bez souhlasu pořadatele ani je jinak poškozovat (včetně stoupání do drah). Silné časové
omezení tréninku – rozehrání v den konání vícedenního turnaje (např. jen 30 minut před turnajem)
je povoleno ve výjimečných případech a to tehdy, je-li toto omezení opodstatněné (např. při
rozdělení startovního pole na skupiny). Tato skutečnost musí být výslovně uvedena ve schváleném
rozpisu turnaje. Při přechodu na druhé hřiště je nutno stanovit dobu na rozehrání a to minimálně
20 minut. (Neplatí pro turnaje, kde jsou hříště umístěna bezprostředně vedle sebe a v rozpisu jsou
vypsána dvoukola.) Pořadatel nesmí úpravou hřiště hráče při tréninku rušit (viz § 29). Neumožnění
tréninku se považuje za nesplnění povinností pořadatele a vztahují se na něj disciplinární postihy
dle § 34.

§ 26 LOSOVÁNÍ, NASAZOVÁNÍ, NÁSTUP KE HŘE
Hráči se losují zásadně do tříčlenných skupin. Dvojice smí být vytvořeny na konci závodního pole,
případně při přeřazení zbylého hráče hrací skupiny do sousední skupiny nebo při střídání – viz § 5.
Pokud probíhá ligová soutěž družstev, musí být všichni hráči startujících družstev losováni na
začátek startovního pole. Pořadí nástupu kategorií družstev je následující: smíšená družstva, ženy,
senioři, junioři, žáci. Hrající rozhodčí musí být na turnaji nasazeni tak, aby mohli řádně vykonávat
svou funkci. Nasazení určuje vrchní rozhodčí. Losování hráčů extraligy družstev je nutno provést dle
PŘÍLOHY č.3 SŘ. Vrchní rozhodčí může zasáhnout do losování v rámci urychlení turnaje (například
přednostním nasazením žáků a juniorů za hráči startujícími družstev), nesmí však prolomit princip
náhodného výběru či jeho prolomení umožnit.
V případě, že chybí nominace některého z klubů, doplní se hráči těchto klubů v pořadí, jež je
uvedeno v sestavě družstva.
Hraje-li se extraliga v rámci mezinárodního turnaje, může pořadatel do rozpisu losování doplnit
kvalitní zahraniční účastníky, ovšem tak, aby pořadí extraligových hráčů zůstalo beze změn.
U turnajů hraných na dvou hřištích nebo s rozděleným předkolem na skupiny, je nutno nalosovat na
stejné hřiště (do stejné skupiny) hráče soutěžící v ligové soutěži a doplnit je případně hráči s
nejvyšší VT.
Do semifinálových a finálových okruhů jsou hráči nasazováni podle dosažených výsledků. Nejdříve
hrají hráči s největším počtem úderů a jako poslední nastupují hráči s nejmenším počtem úderů z
předchozích okruhů. Kategorie jsou nasazováni do samostatných skupin. Nastupují v pořadí: žákyně
- žáci - juniorky - junioři - seniorky - senioři - senioři II - ženy - muži. Výjimku tvoří nasazování hráčů
do semifinále při turnaji hraném na dvou hřištích. V tomto případě se slabší skupina hráčů nasazuje
v opačném pořadí (časová rezerva pro přechod na hřiště, kde se hraje finále pro hráče, kteří mají
ještě šanci postoupit).
Nástup ke hře:
• postupný: Startují postupně všechny hrací skupiny od dráhy č.1. Nástup jednotlivých skupin ke
hře je obvykle stanoven časovým rozpisem – viz § 27. Tento způsob nástupu se bere jako
prioritní, není-li rozpisem turnaje stanoveno jinak.
• tzv."letmý start": Hrací skupiny startují současně na předem určených drahách. Zkušební drahou
je pro danou skupinu dráha, na níž zahajuje okruh. Umožní-li to počet startujících, vynechávají se
nejtěžší dráhy (např. dráha č.7 na MG). Do protokolů se výsledky zapisují vždy dle číslování drah.
Tento způsob startu se používá v případech, kdy je třeba ušetřit čas (naplnění hříště). Jeho
použití je třeba uvážlivě volit s ohledem na zachování regulérnosti soutěže družstev (týká se
zejména možnosti střídání).
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• kombinovaný: Hrací skupiny členů družstev nastupují v průběhu celého turnaje dle běžných
pravidel pro postupný start. Hrací skupiny ostatních hráčů rozehrávají první okruh najednou,
každá na své předem určené dráze, přičemž hráči mají právo na zkušební údery. Poslední hrací
skupina startovní listiny zahajuje hru na dráze č. 3, další skupiny se rozmístí na hřišti rovnoměrně
tak, aby skupina, která je ve startovní listině první za skupinami členů družstev, zahajovala hru
na dráze č. 17. Po zahájení hry skupiny odehrají dráhy postupně až do dráhy č. 18, výsledky
zapisují v protokolech do 1. okruhu dle číslování drah. V dalším průběhu turnaje pak tyto skupiny
již nastupují metodou postupného startu dle časového rozpisu od dráhy č. 1, odehrají vždy všech
18 drah, s výjimkou posledního nástupu, kdy jako poslední odehrají dráhu předcházející dráze,
na které rozehrávaly 1. okruh. Tyto skupiny vždy mají zkušební údery na dráze č. 1. Výsledky
zapisují hráči dle číslování drah, přičemž má přednost sloupec ještě nedohraného okruhu. V
případě příliš vysokého počtu hracích skupin těchto ostatních hráčů určí vrchní rozhodčí počet
skupin, uvedených ve startovní listině bezprostředně za skupinami členů družstev, které budou
nastupovat v průběhu celého turnaje dle běžných pravidel postupného startu, tedy stejně jako
skupiny členů družstev.

§ 27 ČASOVÝ ROZPIS
Sestavení časového rozpisu je závazné pro pořadatele všech turnajů vyšší úrovně než Open. Při
Open turnajích se jeho sestavení doporučuje při větším počtu účastníků.
Časový rozpis musí obsahovat časy nástupu skupin do prvního okruhu a začátky jednotlivých
okruhů. Změny časového rozpisu mezi okruhy lze provádět pouze v případě, že jsou o tom všichni
hráči informováni (Týká se zejména případů, kdy se turnaj urychluje!). Změnu časového rozpisu
schvaluje vrchní rozhodčí. Časové diference mezi nástupy jednotlivých skupin se doporučují dle
typu hřiště následovně: - MTG: 4 – 5 min. - MG, FG, AG: 5 – 6 min. Mezi poslední a první hrací
skupinou je třeba ponechat určitou časovou rezervu (10 – 15 minut), která vyrovnává případné
drobné skluzy.

§ 28 VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Výsledky musí být zpracovány v konceptu bezprostředně po skončení turnaje – odpovídá pořadatel.
Každý pořádající klub je povinen zpracovat výsledkovou listinu dle PŘÍLOHY č.5 SŘ (výsledková
listina bude ke stažení vždy s aktualizovaným seznamem hráčů, v pátek před turnajem) a poslat ji
elektronickou poštou nejpozději do tří pracovních dnů po skončení turnaje odpovědnému
informačnímu pracovníkovi a příslušnému odpovědnému vedoucímu STK dlouhodobé soutěže
(aktuální kontakty budou vždy uváděny v Doplňcích SŘ). Takto došlá výsledková listina bude do 24
hodin zveřejněna jako předběžná na oficiálních internetových stránkách ČMGS (adresa – viz
Doplňky SŘ). Příslušný odpovědný vedoucí STK dlouhodobé soutěže tuto výsledkovou listinu
zkontroluje, případné nedostatky v součinnosti s pořadatelem turnaje opraví a oficiální výsledkovou
listinu odešle elektronickou poštou informačnímu pracovníkovi a pracovníkovi pověřenému
zpracováním celostátního žebříčku nejpozději do 3 pracovních dnů. Oficiální výsledkové listiny jsou
volně ke stažení na oficiálních internetových stránkách ČMGS (adresa – viz Doplňky SŘ).

§ 29 TECHNICKÝ STAV HŘIŠTĚ
Při posuzování technického stavu hřiště se berou v úvahu všechny okolnosti, které mají vliv na
hratelnost jednotlivých drah. U hřišť MTG jsou to zejména:
- možnost dosáhnout jamky jedním úderem,
- vyváženost, uložení rámů drah na patkách a jejich stav,
37

Soutěžní řád ČMGS 2019

- uložení drah na patkách je důležité z hlediska změn drah při oteplení (zejména „delší“ dráhy, např.
přímá dráha nebo okénko, se při změnách teploty mohou značně měnit),
- lícování eternitových desek a vytmelení spojů a jiných nerovností,
- stav překážek, zejména těch částí, přes něž přejíždí míč,
- nátěry rámů a překážek.
U hřišť MG pak:
- vodorovnost drah a zejména jejich povrch,
- stav rámů drah a překážek.
U hřišť filcových bude upřesněno v Doplňcích SŘ. Za špatný technický stav se považuje i abnormální
znečištění drah, chybějící značení drah a linkování. Za technický stav hřiště je odpovědný předseda
ředitel turnaje. Špatný technický stav se považuje za nesplnění povinností pořadatele a má za
následek disciplinární postih dle § 34.
Příprava drah musí být ukončena tři dny před zahájením turnaje. U turnajů s mezinárodní účastí a u
MČR a Junior Trophy pět dnů předem. Po tomto termínu mohou být provedeny pouze drobné
úpravy, na něž mohou upozornit hráči nebo rozhodčí (např. vracení míče z labyrintu, vadné zarážky
u vulkánu, nerovnosti povrchu drah, tj. špatně vytmelené spoje apod.).
Případné umývání drah musí být ukončeno 24 hodin před zahájením turnaje. Pouze ve výjimečných
a zdůvodněných případech může být povolena výjimka.
V PŘÍLOZE č.2 SŘ je obsaženo doporučení jak provádět opravy hřišť.
Používání jakýchkoliv cizích předmětů i při neodstraněné konstrukční závadě je zakázáno. Výjimkou
je dráha labyrint, kde jsou povoleny tenké molitanové zarážky, které brání výjezdu míče z cílového
prostoru. Tato zarážka však nesmí bránit vjezdu míče do jamky, resp. cílového prostoru.
Podložka pod míč v základním poli je povolena. Za nedovolenou pomůcku je považována taková
podložka, která má vliv na běh míče.
Technický stav hřiště posuzuje STK ČMGS, resp. touto komisí pověřený pracovník nebo pracovníci.
Rozhodnutí STK ČMGS ve věci technického stavu hřiště jsou pro kluby závazná. Ve dnech konání
turnaje hodnotí technický stav hřiště vrchní rozhodčí.
Je-li technický stav více drah hřiště nevyhovující, může prezídium ČMGS na návrh STK ČMGS zakázat
pořádání oficiálních turnajů na tomto hřišti až do provedení nezbytných úprav.

§ 30 PŘÍTOMNOST NA HŘIŠTI
U hrajících skupin se smí nacházet pouze tyto osoby:
- členové sboru rozhodčích,
- členové jury (pouze v případě odstavce 32.2.3.),
- pořadatelská služba pro nutné event. úpravy a očištění drah,
- při ligových soutěžích maximálně 2 koučové každého oddílu (klubu) na každé hřiště,
Další osoby, např. fotografové mohou na hřiště pouze se svolením vrchního rozhodčího. Při
narušování soutěže a nevhodných projevech je rozhodčí oprávněn tyto osoby z prostoru hřiště
vykázat. Funkcionáři turnaje a osoby pohybující se po hřišti musí být označeni barevnými páskami.
Označení :
- jury žlutá páska
- sbor rozhodčích červená páska
- organizační služba a ostatní modrá páska
- doprovod družstva (kouč) zelená páska
- média bílá páska
Pásky zajišťuje pořadatel turnaje s výjimkou pásek pro doprovod družstva, kterou zajišťuje vedoucí
výpravy.
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§ 31 SBOR ROZHODČÍCH
Sbor rozhodčích se skládá z vrchního rozhodčího a určeného počtu rozhodčích podle typu turnaje.
Vrchního rozhodčího deleguje vedoucí úseku rozhodčích STK ČMGS. Do funkce vrchního
rozhodčího jsou přednostně vybíráni rozhodčí s vyšší kvalifikační třídou, event. rozhodčí s delší praxí
ve funkci rozhodčích.

§ 32 SMĚRNICE PRO ROZHODČÍ A JURY
32.1. všeobecná ustanovení
Rozhodčí musí při vykonávání své funkce zachovávat nestrannost při všech svých rozhodnutích.

32.1.1. Sbor rozhodčích
Sbor rozhodčích se skládá z vrchního rozhodčího a dvou rozhodčích. V případě turnajů Open a KP
může vrchní rozhodčí určit jen jednoho rozhodčího, uzná-li to za vhodné. Pro turnaj hraný současně
na dvou hřištích se sbor rozhodčích skládá z vrchního rozhodčího a čtyř rozhodčích, ze kterých
vrchní rozhodčí určí výkonného rozhodčího pro druhé hřiště se všemi právy a povinnostmi vrchního
rozhodčího. Rozhodčí musí být příslušníky různých klubů. Vrchní rozhodčí by neměl být
příslušníkem klubu pořádajícího turnaj.

32.1.2. Kvalifikace rozhodčích
Udílí se na základě úspěšného absolvování školení rozhodčích nebo seminářů, které organizuje STK
ČMGS. Základní kvalifikační třídou je 3. třída. Všichni rozhodčí musí mít platný průkaz rozhodčího s
příslušnou kvalifikací. Výjimka – viz odstavec 32.6.

32.1.3. Označení rozhodčích
Každý člen sboru rozhodčích musí být zřetelně označen páskou na rukávě – viz § 30 SŘ.

32.1.4. Jury
Při všech turnajích je třeba určit jury. Jury musí být vždy pětičlenná a to v následujícím složení:
- vrchní rozhodčí,
- zástupce pořádajícího klubu,
- tři další zástupci různých klubů, pokud možno s kvalifikací rozhodčího.
Není-li možno jury takto určit, určují se členové z řad zkušených funkcionářů STK nebo prezídia
ČMGS. Při mezinárodních turnajích je jury rozšířena o dva zástupce zahraničních účastníků.
Jury určují přítomní členové celostátní STK ČMGS a v případě jejich nepřítomnosti vrchní rozhodčí.

32.2. POVINNOSTI ROZHODČÍCH A JURY
32.2.1. Povinnosti rozhodčích
a) provádí všechna rozhodnutí v otázkách soutěžního řádu a pravidel minigolfu,
b) dbá na dodržování pravidel hry a soutěžního řádu ČMGS,
c) dbá na plynulost nástupu hracích skupin, aby nedocházelo k neodůvodnitelnému zdržování hry,
d) kontroluje dodržování kázně při hře,
e) provádí rozhodnutí o postihu hráčů s výjimkou diskvalifikace,
f) kontroluje přítomnost a pohyb osob na hřišti a v jeho nejbližším okolí.

32.2.2. Povinnosti vrchního rozhodčího
Je zodpovědný za to, aby turnaj byl pořádajícím klubem veden ve smyslu soutěžního řádu ČMGS a
pravidel minigolfu. Je oprávněn provádět tyto rozhodnutí:
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a) o přerušení turnaje a nezpůsobilosti ke hře,
b) o diskvalifikaci hráčů,
c) o technickém stavu hřiště při respektování nařízení STK ČMGS (Vrchní rozhodčí posuzuje změny
stavu drah, k nímž mělo dojít po rozhodnutí STK ČMGS o zlepšení stavu. Na hřištích, na nichž
není od STK vydáno žádné závazné nařízení, hodnotí technický stav rozhodčí sám dle § 29. Uználi některou dráhu za nehratelnou, určí jury na jeho návrh náhradní dráhu. Je třeba ji volit tak, aby
nedošlo ke zdržování turnaje.),
d) o schválení úprav časového rozpisu a dbá na jeho dodržování (Je oprávněn, aby v případě
pomalých skupin (vzniká-li mezera mezi skupinami), provedl dočasné rozdělení skupiny a určil
zapisovatele pro tuto potřebu. Vrchní rozhodčí dále plní všechny úkoly uvedené v odstavcích
32.3 a 32.4.),
e) o řádném provádění dopingových testů na alkohol dle směrnice uvedené v PŘÍLOZE č.9 SŘ.

32.2.3. Povinnosti jury
Je povinna rozhodnout:
a) o případných protestech proti rozhodnutí vrchního rozhodčího ve věci protestu proti
diskvalifikaci,
b) na návrh vrchního rozhodčího o předčasném ukončení turnaje,
c) o případných změnách rozpisu turnaje,
d) o náhradní dráze, uznal-li vrchní rozhodčí některou dráhu za nehratelnou – je třeba ji volit tak,
aby nedošlo ke zdržování turnaje.

32.3. ÚKOLY PŘED ZAHÁJENÍM TURNAJE
32.3.1. Způsobilost drah ke hře
a) Technický stav hřiště – viz § 29 SŘ.
b) Čistota drah – znečištěné dráhy musí nechat očistit. Dráhy by měly být pokud možno suché,
cílové jamky bez vody.
c) Umístění překážek – odstranitelné překážky musí být umístěny na správném místě podle
označení v souladu s pravidly minigolfu. Nutno vyzkoušet stabilitu odstranitelných uzávěrů
(střílna, labyrint) a prověřit správný závěs koše a nepoškození jeho sítě.
d) Úplnost označení – všechna značení základního pole, značení polohy odstranitelných překážek,
značení hraničních a překládacích linií. Vše musí být v souladu s pravidly minigolfu. Všechny
dráhy musí být řádně a zřetelně očíslovány.
e) Všechny umělé pomocné body a značky musí být ihned odstraněny.
f) Všechny zjištěné nedostatky musí být, pokud možno, okamžitě odstraněny. (Provádí pořadatel,
rozhodčí kontroluje správnost provedení.)

32.3.2. Slavnostní zahájení
Turnaj je zahájen slavnostním zahájením – nástupem. Během tohoto je vrchní rozhodčí povinen:
a) představit sbor rozhodčích,
b) vyhlásit závěry rozhodnutí (STK ČMGS) o hratelnosti jednotlivých drah a podat informaci o
případných závadách,
c) při neregulérních klimatických podmínkách rozhodnout, kdy bude turnaj rozehrán,
d) vyhlásit zdravotní úlevy a úlevy v oblečení.

32.3.3. Prověření informační tabule
Ověří, zda jsou k dispozici: - řádně předepsaná výsledková tabule - časový rozpis ve smyslu § 27 jmenný seznam členů sboru rozhodčích - jmenný seznam členů jury a vedení turnaje

32.3.4. Prostředky pro čištění a úklid
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Zkontroluje, zda jsou k dispozici potřeby pro čištění a úklid drah v dostatečném počtu - viz PŘÍLOHA
č.6.

32.3.5. Losování
Vrchní rozhodčí má za povinnost zúčastnit se losování turnaje a toto losování řídit.

32.4. ÚKOLY BĚHEM TURNAJE
32.4.1. Chování a rozhodování
a) během turnaje se musí rozhodčí chovat tak, aby žádný hráč nebyl rušen ve hře,
b) svá rozhodnutí musí provést rychle a rozhodně a nesmí připouštět zbytečnou diskusi,
c) rozhoduje o případných protestech hráčů podaných proti rozhodnutí rozhodčích,
d) v případě řešení složitých situací je možno svolat sbor rozhodčích.

32.4.2. Kontrola oprávněnosti ke hře
a) Průkazy – každý vedoucí výpravy klubu musí předložit registrační průkazy hráčů se záznamem o
klubové příslušnosti, uhrané výkonnostní třídě a s vylepenou registrační známkou. V případě
nesplnění některého z těchto bodů nebo prošlé platnosti RP nesmí být hráč připuštěn ke hře.
b) Oprávněnost startu jednotlivce – prověřuje se podle listiny výkonnostních tříd platné pro
příslušný rok nebo podle výsledkové listiny (při postupových soutěžích). Není-li toto k dispozici,
je možno připustit hráče ke hře na základě písemného místopřísežného prohlášení vedoucího
výpravy o oprávněnosti startu, kteroužto skutečnost uvede vrchní rozhodčí do „Zprávy
rozhodčího“ a prohlášení dá jako přílohu ke zprávě pro vedoucího úseku rozhodčích STK ČMGS.
c) Oprávněnost hry v družstvu – prověřuje se podle formuláře „Sestava družstva“ se současným
prověřením záznamu startu v příslušném kole. Potvrzuje se podpisem vrchního rozhodčího v
odpovídajícím sloupci. „Sestava družstva“ musí být odevzdána nejpozději jednu hodinu před
zahájením hry dle časového rozpisu. Nemá-li družstvo svoji soupisku, musí vedoucí družstva
napsat místopřísežné prohlášení o oprávněnosti startu všech hráčů družstva, což vrchní rozhodčí
uvede ve „Zprávě rozhodčího“ a prohlášení přiloží ke zprávě pro vedoucího úseku rozhodčích
STK ČMGS.

32.4.3. Obsazení hřiště a povinnost zásahu
Během turnaje se musí na hřišti zdržovat nejméně jeden nehrající rozhodčí, pokud je to organizačně
možné a dozírat na průběh hry. Při zjištění provinění některého z hráčů je rozhodčí povinen
neodkladně zakročit.

32.4.4. Opravy protokolů
Při opravách v herních protokolech je třeba nesprávný údaj čitelně škrtnout, správný údaj napsat
vedle a označit parafou. Správnost požadované změny je třeba ověřit dotazem u hráčů příslušné
skupiny.

32.4.5. Rozhodnutí o nesrovnalostech
Při nesrovnalostech je třeba se nejdříve informovat o případu u všech hráčů skupiny, resp. jiných
očitých svědků.

32.4.6. Napomenutí a trestné body
Napomenutí se označuje na přední straně herního protokolu výrazným písmenem „N“ a do
záznamu rozhodčího se napíše důvod napomenutí. Při postihu trestnými body se postupuje
obdobně. Veškeré disciplinární postihy je rozhodčí povinen zapsat hráči do registračního průkazu.
Uvádí se datum, druh postihu a podpis rozhodčího, který trest udělil. Po dosažení stanoveného
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počtu tří přestupků na různých turnajích (viz bod 34.1.4. Následné tresty) v kalendářním roce,
rozhodčí pod záznam výrazně označí „ZÁKAZ STARTU“.

32.4.7. Potvrzení střídání v družstvu
Podrobně – viz § 5 SŘ.

32.4.8. Krátké přerušení hry pro jednotlivé hráče
V odůvodněných výjimečných případech lze povolit jednotlivým hráčům krátké přerušení hry. Dle
uvážení rozhodčího se může nechat hrací skupina předejít.

32.4.9. Dozor na nerušené dokončení turnaje
Je třeba zvlášť dbát na to, aby i poslední hrací skupina mohla dokončit soutěž v klidu. V případě
zpoždění oproti časovému rozpisu na turnaji, pořádaném na jednom hřišti s rozděleným startovním
polem v předkole, je možno povolit trénink před ukončením hry poslední skupiny. Přitom je třeba
zachovat dostatečný odstup od hrajících hráčů (alespoň tři dráhy v závislosti na tvaru hřiště). Při
turnaji na více hřištích smí rozhodčí povolit trénink až tehdy, uplyne-li teoreticky možná doba, kdy
by měl přijít poslední hráč z druhého hřiště.

32.4.10. Úkony na konci turnaje
Vrchní rozhodčí po skončení turnaje provede: - vyhodnocení turnaje včetně celkových výsledků, sestavení a odeslání „Zprávy rozhodčího“.

32.5. OSTATNÍ
32.5.1. Začátek plnění funkce rozhodčího
Vrchní rozhodčí musí být přítomen na hřišti nejpozději jednu hodinu před slavnostním zahájením
soutěže a 30 minut před zahájením vlastní hry po všechny hrací dny. Pro rozhodčí platí odpovídající
rozhodnutí vrchního rozhodčího. Vrchní rozhodčí začíná plnit svou funkci okamžikem zahájení
oficiálního tréninku, který je definován v § 25 SŘ.

32.5.2. Zvláštní případy
Musí být zaznamenány v hracích protokolech.

32.5.3. Ukončení povinností rozhodčího a jury na hřišti
Povinnosti sboru rozhodčích a členů jury končí 10 minut po skončení turnaje, resp. po vyřešení
podaných protestů.

32.5.4. Zpráva rozhodčího
Po ukončení turnaje je vrchní rozhodčí povinen sepsat „Zprávu rozhodčího“ na příslušném formuláři
a odeslat ji do týdne na adresu určenou v doplňcích. Zpráva rozhodčího se skládá ze zprávy pro
disciplinární úsek a zprávy o technickém stavu hřiště – viz PŘÍLOHA č.1.9. SŘ.

32.5.5. Oblečení rozhodčích
Oblečení rozhodčích podléhá pravidlům pro sportovní oblečení hráčů – viz § 13.

32.6. DELEGOVÁNÍ VRCHNÍCH ROZHODČÍCH A URČENÍ ROZHODČÍCH
Delegování vrchního rozhodčího ke všem turnajům dle termínové listiny ČMGS provádí vedoucí
úseku rozhodčích STK ČMGS.
Provádění:
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a) alespoň 14 dní před plánovaným termínem turnaje odešle vedoucí úseku rozhodčích STK ČMGS
pořadateli delegační lístek a vyúčtování náležitostí rozhodčích (tiskopis - viz PŘÍLOHA č.1.10).
Delegaci na turnaj oznámí v dostatečném předstihu i vrchnímu rozhodčímu.
b) v případě, že určený rozhodčí nemůže z vážných důvodů delegaci přijmout, oznámí tuto
skutečnost ihned odesilateli s řádným vysvětlením. Při nedostatku času (náhle vzniklé důvody)
oznámí tuto skutečnost telefonicky nebo elektronickou poštou. Zdůvodnění zašle následně
poštou. c) náhradního vrchního rozhodčího deleguje vedoucí úseku rozhodčích v nejkratší
možné lhůtě dle 32.6., bod a), popř. telefonicky nebo elektronickou poštou.
d) nedostaví-li se delegovaný vrchní rozhodčí alespoň jednu hodinu před zahájením turnaje, určí
vedení turnaje náhradního vrchního rozhodčího dle 32.6., bod e), který dále postupuje stejně
jako by byl řádně delegovaným vrchním rozhodčím.
e) na turnaje jsou delegováni vrchní rozhodčí s platnou kvalifikací rozhodčího. Vrchní rozhodčí na
místě vybere další dva rozhodčí (pro turnaj na dvou hřištích čtyři), není-li uvedeno jinak. Výběr
se provádí v pořadí následujících kritérií:
- z kvalifikovaných rozhodčích
- z řad zkušených hráčů
Rozhodčí vyšších kvalifikačních tříd a zkušení rozhodčí jsou delegováni pro dále uvedené turnaje:
- celostátní turnaje
- mistrovství ČR – turnaj řídí 5 rozhodčích (4 rozhodčí určeni až na turnaji), přičemž jeden z nich je
nehrající (nemusí být vrchní rozhodčí)
- zemské turnaje – turnaj řídí 3 rozhodčí (2 rozhodčí určeni až na turnaji), pokud možno jeden
nehrající (nemusí být vrchním rozhodčím)

32.7. POVINNOSTI K VRCHNÍMU ROZHODČÍMU
32.7.1. Povinnosti vedoucího družstva
Viz § 17 SŘ.

32.7.2. Povinnost pořádajícího klubu
Viz PŘÍLOHA č.6 SŘ.

32.8. FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI ROZHODČÍCH
Viz PŘÍLOHA č.4 SŘ.

32.9. POSTIHY ROZHODČÍCH
1. Má-li hráč s kvalifikací rozhodčího trest z důvodů herních přestupků, nesmí v této době
vykonávat funkci rozhodčího.
2. V případě, že se rozhodčí dopouští závažných chyb v rozhodování a chová se nesportovně, může
být potrestán STK ČMGS. Dle závažnosti přestupku může být udělen trest:
• napomenutí,
• krátkodobé zastavení činnosti,
• odnětí průkazu rozhodčího (ten může být vrácen až po absolvování nového školení, event.
doškolení).

32.10. NEREGULÉRNOST PODMÍNEK – PŘERUŠENÍ TURNAJE
32.10.1. Nezpůsobilost ke hře
Za podmínky nezpůsobilé ke hře se považuje špatná viditelnost, silný déšť, námraza na drahách,
kroupy, velmi silný vítr a vždy bouře nad hřištěm.
Ujednocení pojmu silný déšť: neregulérní podmínky nastávají, jestliže není možné dráhu upravit tak,
aby po dobu přípravy k úderu na ní nebyla vytvořena souvislá vrstva vody.
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32.10.2. Přerušení turnaje
Přerušit turnaj může pouze vrchní rozhodčí. První přerušení by nemělo být delší než 10 minut, aby
nedocházelo ke zbytečnému zdržování turnaje. V případě, že se počasí nezlepší, může rozhodčí
prodloužit dobu přerušení maximálně však vždy jen o 30 minut. Tento časový úsek musí vždy hlasitě
vyhlásit. Po uplynutí této doby musí být hráči vždy připraveni ihned nastoupit ke hře.

32.10.3. Pokračování turnaje
Vyhlašuje vrchní rozhodčí ve dvou krocích:
- vyhlášení „Nástup na dráhy!“ – všichni hráči se musí přemístit k dráze, kde se nacházeli před
přerušením. Je možné připravit dráhu ke hře (setřít vodu, zamést) a připravit míč.
- vyhlášení „Zahájit hru!“ – poté musí být pokračováno ve hře.

32.10.4. Předčasné ukončení turnaje
Předčasně ukončit turnaj má právo pouze jury na návrh vrchního rozhodčího viz bod 32.2.3.

32.11. DELEGÁT ČMGS
STK ČMGS může nominovat na celostátní a zemské turnaje pořádané v rámci oficiální termínové
listiny ČMGS na území České republiky tzv. delegáta. Tento je vybírán podle následujících kritérií:
• člen prezídia ČMGS,
• člen STK ČMGS,
• předseda STK oddílu.
Tento delegát nesmí zároveň být členem oddílu pořádajícího turnaj a členem sboru rozhodčích.
Může být členem jury. Hlavní náplní delegáta je hodnocení činnosti sboru rozhodčích a
pořadatelské služby a na základě zjištěné skutečnosti informovat písemně STK a prezídium ČMGS.

§ 33 PŘERUŠENÍ HRY – ČEKACÍ DOBA – PŘEDČASNÉ UKONČENÍ TURNAJE
Vrchní rozhodčí rozhoduje o zahájení hry a eventuálním přerušení turnaje. V případě, že se soutěž
hraje na více hřištích, rozhoduje o tomto v nepřítomnosti vrchního rozhodčího výkonný rozhodčí,
který je jmenován vrchním rozhodčím. Při přerušení hry musí být herní protokoly odevzdány
vrchnímu, resp. výkonnému rozhodčímu. Hra pokračuje po přerušení od dráhy, na které k přerušení
došlo.

33.1. DŮVODY PRO PŘERUŠENÍ TURNAJE
33.1.1. Špatná viditelnost
V tomto případě dohrávají jen hráči, kteří mají rozehranou dráhu. Přitom celá hrací skupina nemusí
mít dráhu odehranou. Do celkových výsledků se rozehrané okruhy započítávají (s výjimkou případu
předčasného ukončení turnaje). Doba na rozehrání druhý den před pokračováním turnaje není
omezena.

33.1.2. Povětrnostní vlivy
Rozhodčí určí způsob přerušení:
a) Hráč, který dráhu rozehrál, ji musí dokončit (shodně jako při špatné viditelnosti).
b) Okamžité přerušení – nesmí se pokračovat ve hře! V tomto případě hráči, kteří rozehráli dráhu,
označí polohu míče (např. mincí) a na rubu herního protokolu zaznamenají čas přerušení, počet
odehraných úderů, typ míče a protokol podepíše zapisovatel a hráč.
Při dlouhých přerušeních může vrchní rozhodčí povolit rozehrání 10 minut. Před zahájením tréninku
musí rozhodčí zajistit označení polohy míčů na drahách např. mastnou tužkou. Pak teprve může být
povolen trénink.
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33.1.3. Ostatní
Mimořádné případy např. odvolání hráče proti diskvalifikaci (řeší okamžitě jury).

33.2. DOPORUČENÁ ČEKACÍ DOBA
33.2.1. Jednodenní turnaj
- do 13:00 hodin, nebyl-li turnaj rozehrán
- do 15:00 hodin v ostatních případech

33.2.2. Dvoudenní turnaj
a) první den: do 17:00 až 18:00 hodin (s přihlédnutím k ročnímu období), nebyl-li turnaj rozehrán
b) druhý den:
- do 10:00 hodin musí jury vydat rozhodnutí o dalším průběhu turnaje, pokud nebylo odehráno
předkolo
- do 13:00 hodin, nebyl-li turnaj druhý den rozehrán a je odehráno alespoň 50 % okruhů turnaje
- do 14:00 hodin v ostatních případech

33.3. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ TURNAJE
O krácení turnaje nebo jeho předčasném ukončení rozhoduje jury turnaje na návrh vrchního
rozhodčího, přičemž je nutno nejprve krátit finále, pak teprve semifinále, event. jejich části.
Důvodem pro předčasné ukončení turnaje mohou být povětrnostní podmínky, časové důvody apod.
S ohledem na konkrétní podmínky a ve snaze o zdárné dokončení turnaje, řeší jury specifické
problémy turnaje, přičemž musí brát na zřetel následující skutečnosti:
- důležitost turnaje,
- místo konání turnaje s ohledem na dopravní spoje,
- časovou náročnost úplného dokončení turnaje.
Ve zdůvodněných případech může být uváděná čekací doba úměrně prodloužena. V případě
předčasného ukončení turnaje se postupuje následovně :
1. Bylo-li odehráno alespoň 50 % předepsaných okruhů, vyhlásí se pořadí dle stávajících výsledků.
Všichni hráči musí mít odehrán stejný počet okruhů. Rozehrané okruhy se nezapočítávají.
2. Bylo-li odehráno méně než 50 % předepsaných okruhů, pořadí se nevyhodnocuje. Turnaj je
anulován a odehraje se případně v náhradním termínu.

§ 34 PROVINĚNÍ A TRESTY
Přestupky proti pravidlům, ustanovením soutěžního řádu a doplňkům soutěžního řádu se trestají
disciplinárně. Při nesouhlasu s rozhodnutím rozhodčího je možné se odvolat - viz § 35 SŘ.

34.1. POSTIHY JEDNOTLIVCŮ
34.1.1. Přestupky proti pravidlům
Přestupky proti pravidlům jsou trestány dle Všeobecných pravidel 2.3. bod 18. Tresty

34.1.2. Následné tresty
1. Diskvalifikace zastavení činnosti až na 1 rok. Termín od 1.listopadu do 30.března se nezapočítává
do průběhu lhůty trestu.
2. Opakované drobné přestupky (3x v 1 sezóně) na různých turnajích - zákaz startu na 1 turnaji
celostátní nebo zemské úrovně a na 1 turnaji Open bezprostředně následujícím. Hráč, který se
může zúčastnit jen na turnajích Open, má zákaz startu na dvou turnajích Open bezprostředně
následujících.
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3. Následné tresty uděluje disciplinární pracovník STK ČMGS na základě zprávy rozhodčího, přičemž
v případě diskvalifikace má STK příslušného klubu právo ve lhůtě maximálně 7 dnů ode dne
udělení tohoto trestu zaslat disciplinárnímu pracovníkovi písemné vyjádření k přestupku, za nějž
byla diskvalifikace udělena. Následný trest udělí disciplinární pracovník tak, že odešle STK
příslušného klubu písemné rozhodnutí o udělení trestu diskvalifikace. Počátek běhu trestu
zastavení sportovní činnosti vždy automaticky začíná ode dne udělení přestupku, a to i v
případě, že příslušný STK dosud neobdržel rozhodnutí disciplinárního pracovníka o udělení
následného trestu.

34.1.3. Ostatní tresty
1. Neoprávněné záznamy do registračního průkazu zastavení činnosti až na dva měsíce
2. Podepsání přestupních lístků do více klubů zastavení činnosti až na dva měsíce
3. Účast hráče, který se kvalifikoval na mistrovství ČR, na jiném turnaji v tomtéž termínu zastavení
činnosti až na dva měsíce
4. Termín od 1.listopadu do 30.března se nezapočítává do průběhu lhůty trestu.
O trestech v odstavci 34.1.3. rozhoduje STK ČMGS, přičemž její předseda vydá ve věci písemné
rozhodnutí, které zašle STK příslušného klubu.

34.2. POSTIHY KLUBŮ
Provinění klubů se řeší v tzv. řízení:
1. Klubové tresty uděluje STK ČMGS na návrh disciplinární komise STK.
2. Účelem řízení STK je nestranně a rychle zjistit, zda klub skutečně porušil ustanovení soutěžního
řádu a jiných sportovně technických předpisů a v případě, že se tak stalo, uložit stanovené
sankce a pořádkové pokuty.
3. Řízení může být zahájeno na základě návrhu disciplinární komise STK ČMGS nebo z iniciativy
klubu, případně na základě písemné zprávy rozhodčího příslušného turnaje. Všechny návrhy na
řízení musí přejít přes vedoucího disciplinární komise STK.
4. Na podkladě zjištěných skutečností vydává STK ČMGS rozhodnutí, jež musí obsahovat datum,
místo a razítko s podpisem předsedajícího a rozhodnutí musí být doručeno doporučeně nebo
elektronickou poštou od předsedy STK ČMGS. Nemá-li rozhodnutí tyto náležitosti, je neplatné.
5. U všech přestupků je možný zpětný postih klubu po dobu tří měsíců ode dne přestupku.
Exekuce: Hráči klubu, který nesplní do tří týdnů ode dne vyhlášení povinnosti uložené
rozhodnutím STK ČMGS, mají zákaz startu na všech turnajích až do vyřízení případu.
Provinění a postihy klubů:
1. Neoprávněná nominace
Nominace je neoprávněná, jestliže nejsou splněny zejména tyto podmínky:
- členství hráče v příslušném klubu
- registrace hráče v ČMGS
- neoprávněné uvedení hráče na soupisce družstva
- nevznikl-li nárok hráče k účasti na turnaj jinou formou (např. kvalifikační turnaj) Při porušení
tohoto ustanovení budou následovat tyto sankce:
a) při soutěži jednotlivců je výsledek hráče v plném rozsahu anulován a klubu přísluší pořádková
pokuta
- v prvním případě 200,- Kč,
- v dalších případech 300,- Kč.
b) při soutěži družstev je družstvo diskvalifikováno bez nároku na bodové hodnocení a klubu přísluší
pořádková pokuta:
- v prvním případě 400,- Kč,
- v dalších případech 600,- Kč a zákaz startu v příštím ligovém kole.
2. Opožděné zaslání nominace
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Pořádková pokuta 100,- Kč.
3. Nezaplacení startovného dle nominace
- v prvém případě pořádková pokuta 200,- Kč,
- v dalších případech pokuta ve výši trojnásobku nedoplatku.
4. Opožděné zaslání rozpisu turnaje nebo výsledkové listiny
Nedodržení stanovených lhůt se trestá:
- v prvním případě napomenutím,
- v dalších případech pořádkovou pokutou 100,- Kč.
- nezaslání výsledkové listiny do 14-ti dnů po ukončení turnaje – 25% vybraného startovného, min.
300,- Kč
5. Chybně sestavená výsledková listina
Pořádková pokuta 100,- Kč (při větším počtu chyb ve výsledkové listině).
6. Nesplnění povinností pořádajícího klubu k vrchnímu rozhodčímu Pořádková pokuta 200,- Kč (při
prokazatelném nesplnění povinností pořadatele dle PŘÍLOHY č.6 SŘ ve více bodech na základě
„Zprávy rozhodčího“).
7. Nesplnění povinností vedoucího výpravy k vrchnímu rozhodčímu
Pořádková pokuta 200,- Kč (při evidentním nesplnění povinností vedoucího výpravy (družstva) dle §
17 SŘ na základě „Zprávy rozhodčího“).
8. Diskvalifikace
Pořádková pokuta 500,- Kč.
9. Ostatní
Přestupky klubů výše neuváděné jsou řešeny individuálně dle závažnosti provinění STK ČMGS.

§ 35 ODVOLÁNÍ
Odvolání je vyjádřením nesouhlasu hráče nebo klubu s rozhodnutím funkcionáře nebo orgánu,
který je vydal. Umožňuje postiženým podat vysvětlení, argumenty podložit nesprávnost rozhodnutí
a tím dosáhnout jeho změny nebo zrušení.

35.1. ODVOLÁNÍ HRÁČE
1. Odvolacími orgány jsou postupně:
- vrchní rozhodčí: je poslední odvolací instancí při odvolání hráče na turnaji s výjimkou diskvalifikace
- jury: je poslední odvolací instancí při odvolání na turnaji ve věci diskvalifikace.
Dodatečně je možné se odvolat k STK ČMGS. Rozhodnutí STK ČMGS je konečné a není proti němu
odvolání.
2. Provádění:
a) nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího projeví hráč tak, že požádá o zavolání vrchního rozhodčího.
b) nesouhlasí-li hráč s rozhodnutím vrchního rozhodčího ve věci diskvalifikace, může podat odvolání
k jury. Jako odvolání se přitom posuzuje i ústní sdělení kterémukoliv členu jury, který okamžitě
požádá vrchního rozhodčího o přerušení turnaje a svolání jury. Vrchní rozhodčí je povinen
tomuto požadavku vyhovět. Jury musí rozhodnout rychle, aby nebyl narušen plynulý průběh
turnaje. Rozhodnutí jury je na turnaji konečné.
c) odvolání proti rozhodnutí jury ve věci diskvalifikace a proti rozhodnutí vrchního v ostatních
případech je nutno předložit písemně disciplinárnímu pracovníkovi STK ČMGS, do sedmi dnů ode
dne platnosti rozhodnutí, přičemž rozhodující pro tuto lhůtu je datum poštovního razítka.
Odvolání je nutno podat doporučeně. Zároveň je třeba složit vklad 100,- 500,- Kč na konto
ČMGS. Na základě posouzení případu vydá STK ČMGS konečné rozhodnutí. Vklad při zamítnutí
protestu propadá.
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35.2. ODVOLÁNÍ KLUBU A ROZHODČÍHO
Odvolacím orgánem je prezídium svazu. Provádění: Odvolání je nutno poslat písemně a předložit
prezídiu svazu do 14-ti dnů ode dne platnosti rozhodnutí. Současně je třeba složit vklad 100,- 500,Kč na konto ČMGS. Rozhodnutí prezidia je konečné a v případě zamítnutí protestu vklad propadá.

§ 36 REGISTRAČNÍ ŘÁD
36.1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Každý účastník sportovních soutěží výkonnostního charakteru se musí prokázat platným
registračním průkazem (dále jen RP). Vzor průkazu viz PŘÍLOHA č.1.2. SŘ.
Sportovec žádá o registraci prostřednictvím STK klubu, za který chce závodit. Každý může být
registrován pouze v jednom minigolfovém klubu. Směrnice o registraci se vztahují na všechny
věkové kategorie.

36.2. PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI A NÁLEŽITOSTI REGISTRAČNÍHO PRŮKAZU
Přihlášku k registraci podává klub na předepsaném formuláři. Přihláška se vyplňuje trojmo
hůlkovým písmem nebo strojem a musí být hráčem podepsána. Za řádné vyplnění, úplnost a
pravdivost všech údajů (dle občanského průkazu) odpovídá pověřený zástupce klubu. RP a
registrační lístky musí být opatřeny razítkem klubu a podpisem předsedy klubu. Vyplněné doklady
se zasílají poštou doporučeně registračnímu pracovníkovi ČMGS, popř. naskenované na e-mailovou
adresu registračního pracovníka ČMGS. O provedení registrace lze požádat v libovolném termínu.

36.3. PROVEDENÍ REGISTRACE, DOBA PLATNOSTI RP A OBNOVENÍ REGISTRACE
Registrační pracovník prověří úplnost a věcnou správnost dokladů. V případě zjištěných závad je
vrátí klubu, nejpozději do 14-ti dnů. Jsou-li doklady bez závad, musí být registrace provedena do
14-ti dnů. RP opatřený nalepenou fotografií (ne starší pěti let), musí být čitelně vyplněn hůlkovým
písmem a musí být opatřen vlastnoručním podpisem sportovce. Registrace se provádí vyznačením
data a evidenčního čísla ústřední registrace v RP a na registračních lístcích, vyznačením doby
platnosti RP a orazítkováním průkazu přes fotografii hráče. Registrační pracovník po provedené
registraci zašle potvrzený průkaz s jedním registračním lístkem doporučeně zpět klubu. Jeden
registrační lístek obdrží předseda STK ČMGS a jeden registrační lístek se stane součástí kartotéky
ústřední registrace. Platnost registrace je shodná s platností RP a je to 5 let plus zbytek roku, ve
kterém byla registrace provedena. Po uplynutí platnosti registrace (nejpozději do 31.12.
příslušného roku) je třeba registraci obnovit. Při obnově se zasílá registračnímu pracovníkovi žádost
prostřednictvím e-mailové pošty. Registrační lístky už se znovu nevyplňují. V případě ztráty RP
vystaví registrační pracovník duplikát RP po zaplacení poplatku 50,- Kč na konto ČMGS. Složenku
obdrží klub na požádání od registračního pracovníka.

36.4. ZRUŠENÍ REGISTRACE
Registraci lze zrušit při zvlášť hrubém porušení ustanovení SŘ. Registrace hráče může být dále
zrušena se souhlasem hráče na základě písemné žádosti klubu, prostřednictvím kterého je hráč
registrován.

36.5. ZMĚNY REGISTRACE
Kromě změn registrace, vyplývajících z přestupního řízení dle § 37 SŘ (Přestupní řád) může
prezídium na základě písemné žádosti povolit změnu registrace hráčů v případech zániku, sloučení,
rozdělení nebo jiných přeměn klubů. Sportovně-technické souvislosti takových přeměn (např.
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přechody práv účastí v soutěžích družstev) řeší STK ČMGS. Za všech okolností může mít každý hráč v
rámci ČMGS jedinou platnou registraci.

36.6. SEZNAM ČLENŮ MINIGOLFOVÉHO KLUBU (ODDÍLU) SDRUŽENÉHO V ČMGS
Z důvodů aktuálního přehledu o počtu členů jednotlivých klubů, musí všechny kluby před zahájením
každé sezóny zaslat hospodáři ČMGS vyplněný formulář „Seznam členů minigolfového klubu
(oddílu) sdruženého v ČMGS“ (dále jen „Seznam členů“) ve dvou provedeních. Zároveň je klub
povinen uhradit roční registrační poplatek (viz PŘÍLOHA č.4 SŘ) za každého hráče, který se účastní
soutěží pořádaných ČMGS. Jeden potvrzený výtisk „Seznam členů“ obdrží klub zpět spolu s
registračními známkami, které STK klubu vylepí do RP hráčů. Potvrzený „Seznam členů“ předkládá
klub spolu s RP hráčů rozhodčímu ke kontrole na každém turnaji. Bez jmenovitého uvedení na
potvrzeném „Seznamu členů“ a vylepené registrační známky v RP nesmí hráč na turnaji startovat.
Nové „Seznamy členů“ může klub zasílat k potvrzení průběžně během celé sezóny. Pokud jsou
zároveň uhrazeny i registrační poplatky, musí být nový „Seznam členů“ potvrzen do 14-ti dnů.

36.7. REGISTRACE CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Viz PŘÍLOHA č.7 SŘ – Mezinárodní přestupní a registrační řád.

36.8. REGISTRACE ČESKÝCH HRÁČŮ REGISTROVANÝCH V ZAHRANIČNÍM KLUBU
Registrační pracovník ČMGS vede zvláštní evidenci hráčů - českých státních příslušníků, kteří
uskutečnili mezinárodní přestup a jsou tedy registrováni v zahraničním klubu. U těchto hráčů se
eviduje český mateřský klub, ze kterého odešli do zahraničí, poslední v ČR získaná výkonnostní třída
a dále VT přiznávané ve smyslu odstavce 9.2.

36.9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vojáci základní služby zůstávají i po dobu výkonu této služby registrováni za civilní klub se všemi
právy a povinnostmi a vztahují se na ně všechna ustanovení soutěžního řádu.
Sportovec sám nebo jiná neoprávněná osoba nesmí provádět žádný záznam, změnu či opravu v RP.
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek neplatnost RP a zavedení disciplinárního řízení proti
provinilci.

§ 37 PŘESTUPNÍ ŘÁD
37.1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PŘESTUPU
1. Žadatel o přestup (dále jen přestupující) musí být členem mateřského klubu minimálně 1 rok.
2. V přestupním řízení vystupují dvě strany:
- přestupující a klub, jehož byl doposud členem (dále jen mateřský klub) nebo
- klub, do něhož přestupující chce přestoupit (dále jen nový klub) a mateřský klub.
V tomto případě musí přestupující písemně pověřit nový klub, aby za něj v přestupním řízení jednal
a kopii tohoto pověření přiložit k dokladům s žádostí o přestup.
3. O přestup lze žádat jen v přestupních termínech.
4. Při přestupech do (ze) zahraničí je nutno dodržet regule mezinárodního přestupního řádu (viz
PŘÍLOHA č.7 SŘ).
5. Žádost o přestup lze podat jen do jednoho klubu. Nedodržení této základní podmínky má za
následek zamítnutí všech žádostí a disciplinární postih dle bodu 34.1.5.
6. Funkcionáři, kteří potvrzují žádost o přestup, nesmí současně žádat o vlastní přestup v tomto
přestupním termínu.
7. Dodržení všech dále uvedených termínů se posuzuje dle data poštovního razítka. V případě, že
poslední den lhůty připadá na den, který není pracovním dnem, považuje se za poslední den
lhůty nejbližší pracovní den.
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8. V případě přestupu hráčů mládežnických kategorií (junioři, juniorky, žáci, žákyně) je nezbytnou
podmínkou pro povolení přestupu souhlas mateřského klubu, vyjádřený při ohlášení přestupu
na přestupních lístcích způsobem dle par. 37.3. bod 4. písm. aa). Pokud souhlas mateřského
klubu nebude takto vyjádřen, k dalším ustanovením par. 37.3 až 37.5 se nepřihlíží, registrační
pracovník okamžitě přestup zamítne ve smyslu par. 37.6.

37.2. PŘESTUPNÍ TERMÍNY
1.7. - 10.7. a 1.12. 31.12 každého roku.

37.3. OHLÁŠENÍ PŘESTUPU
1. Žádost o přestup se předkládá na řádně vyplněném tiskopise „Ohlášení přestupu“ - tzv.
přestupním lístku (viz PŘÍLOHA č.1.7. SŘ). Vyplnění je nutno provést trojmo hůlkovým písmem
nebo strojem bez oprav a škrtů a je třeba doplnit datum podání a vlastnoruční podpis.
2. Žádost o přestup musí být zaslána doporučeně poštou registračnímu pracovníkovi ČMGS nebo
emailem na adresu registračního pracovníka, která je v doplňcích pro daný rok. K žádosti o
přestup je nutno přiložit kopie následujících dokladů:
- o zaplacení poplatku za přestupní řízení (viz bod 37.4.1.),
- o zaplacení poplatku za odstupné (viz bod 37.4.2.),
- o zaslání oznámení úmyslu přestoupit mateřskému klubu (viz bod 37.4.2.),
- o pověření nového klubu, aby jednal za přestupujícího (viz bod 37.1.2.).
3. Vyjádření nového klubu
Vyjádření nového klubu musí být souhlasné, přičemž postačuje razítko klubu a podpis předsedy
(prezidenta) na přestupních lístcích.
4. Vyjádření mateřského klubu
Vyjádření mateřského klubu může být souhlasné, nesouhlasné nebo se mateřský klub vůbec
nevyjádří. Přestupující musí nejpozději v přestupním termínu oznámit mateřskému klubu svůj
úmysl přestoupit do nového klubu. Může tak učinit ústně nebo písemně.
a) Ústní oznámení úmyslu přestoupit. Přestupující požádá o vyjádření mateřského klubu na
přestupních lístcích. Mateřský klub může na přestupních lístcích uvést své stanovisko k přestupu,
které potvrdí dva funkcionáři (předseda a další člen výboru) svými podpisy připojenými k razítku
klubu.
aa) Souhlasné stanovisko mateřského klubu. Za projev souhlasu se považuje samotné razítko a
podpisy výše uvedených funkcionářů. Tím se předpokládá, že byly vyrovnány všechny
materiální nároky vůči přestupujícímu včetně odstupného! Při jiném než hotovostním
vyrovnání odstupného je třeba, aby nový klub včas předložil mateřskému klubu doklady o
uskutečnění finančního převodu.
ab) Nesouhlasné stanovisko mateřského klubu.
Nesouhlas s přestupem, vyjádřený na přestupních lístcích, musí být zdůvodněn zvláštními
doporučenými dopisy registračnímu pracovníkovi a přestupujícímu nejpozději do jednoho
týdne po skončení přestupního termínu. V tomto dopise musí mateřský klub zdůvodnit svůj
nesouhlas a vyjádřit své materiální, event. další nároky (např. kopii statutární smlouvy).
ac) Chybějící stanovisko mateřského klubu Viz odstavec 37.3., bod 4.b) a odstavec 37.5.
b) Písemné oznámení úmyslu přestoupit Pokud nedojde k ústnímu oznámení úmyslu přestoupit dle
odstavce 37.3., bodu 4.a) nebo mateřský klub odmítne uvést své stanovisko na přestupní lístky,
přestupující musí nejpozději v přestupním termínu zaslat doporučeně na adresu předsedy klubu
jeden přestupní lístek s žádostí o vyjádření k přestupu.
ba) Vyjádření mateřského klubu Mateřský klub je povinen zaslat registračnímu pracovníkovi (a v
kopii přestupujícímu) do 14-ti dnů od obdržení oznámení úmyslu přestoupit své vyjádření k
přestupu, jež musí být v případě nesouhlasu zdůvodněno (viz odstavec 37.3., bod 4.a).
Nestane-li se tak ve stanovené lhůtě, předpokládá se, že mateřský klub s přestupem souhlasí.
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bb) Stanovisko přestupujícího. Považuje-li přestupující nároky mateřského klubu za
neopodstatněné, musí do sedmi dnů od obdržení kopie vyjádření mateřského klubu, zaslat
své stanovisko registračnímu pracovníkovi, aby bylo možné záležitost objektivně posoudit.
5. Přestupující může ohlásit přestup i v době zastavení činnosti, ale při projednávání přestupu se k
této skutečnosti přihlíží.

37.4. FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI PŘESTUPU
1. Poplatek za přestupní řízení činí 500,- Kč a musí být poukázán na konto ČMGS.
2. Odstupné – Mateřský klub může od nového klubu požadovat odstupné, které vyjadřuje podíl na
výchově přestupujícího.
Odstupné se liší dle aktuálně získané VT přestupujícího a dle věkových kategorií:
Muži
M VT 10 000 Kč
1. VT 8 000 Kč
2. VT 6 000 Kč
3. VT 4 000 Kč
4. VT 2 000 Kč
5. VT 1 000 Kč
bez VT 0 Kč

Ženy
8 000 Kč
6 000 Kč
4 500 Kč
3 000 Kč
1 500 Kč
0 Kč
0 Kč

Senioři
8 000 Kč
6 000 Kč
4 500 Kč
3 000 Kč
1 500 Kč
0 Kč
0 Kč

Seniorky
8 000 Kč
6 000 Kč
4 500 Kč
3 000 Kč
1 500 Kč
0 Kč
0 Kč

Senioři 2
8 000 Kč
6 000 Kč
4 500 Kč
3 000 Kč
1 500 Kč
0 Kč
0 Kč

Junioři
10 000 Kč
8 000 Kč
6 000 Kč
4 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
0 Kč

Juniorky
8 000 Kč
6 000 Kč
4 500 Kč
3 000 Kč
1 500 Kč
0 Kč
0 Kč

Žáci
6 000 Kč
4 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
0 Kč
0 Kč

Žákyně
6 000 Kč
4 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
0 Kč
0 Kč

Při přestupu je rozhodující VT v době účinnosti přestupu. Mezi mateřským a novým klubem může
dojít k dohodě (např. výměna hráčů, pomoc slabšímu klubu) nebo jinému než materiálnímu
vyrovnání. Při nesouhlasu mateřského klubu s přestupem (viz odstavec 37.3., bod 4.a) nebo v
případě písemného oznámení úmyslu přestoupit (viz odstavec 37.3, bod 4.b) musí nový klub uhradit
v hotovosti nebo složenkou nejpozději v přestupním termínu odstupné za přestupujícího na adresu
registračního pracovníka ČMGS!

37.5. OVĚŘENÍ ŽÁDOSTI O PŘESTUP
1. Registrační pracovník ověří na disciplinárním úseku STK, zda přestupující nemá zastavenou
činnost.
2. Při písemném oznámení mateřskému klubu o úmyslu přestoupit registračního pracovník ověří,
zda je mateřský klub o přestupu skutečně informován.
3. Registrační pracovník prověří, zda jsou splněny i všechny další náležitosti přestupu (viz odstavce
37.1. až 37.4.).
4. V případě, že nedochází k rozporu mezi mateřským klubem a přestupujícím (vyjádřeným
statutární smlouvou, resp. materiálními požadavky mateřského klubu), vyřizuje přestup
registrační pracovník do 31. dne měsíce, v němž byla žádost podána.
5. V ostatních případech předává žádost o přestup včetně všech dalších dokladů prezidiu ČMGS do
31. dne měsíce, v němž byla žádost podána. O této skutečnosti je přestupující a mateřský klub
informován. Případ je řešen prezídiem svazu, přičemž je jednání přítomen registrační pracovník
a popř. vyžádána účast přestupujícího, resp. zástupce mateřského klubu.

37.6. ROZHODNUTÍ O PŘESTUPU
Rozhodnutí o přestupu může být vyjádřeno pouze následovně:
- přestup se povoluje s účinností od 1.2., resp. 10.8. příslušného roku (viz Pozn.),
- přestup se zamítá,
- přestup se pozastavuje.
Pozn.: V případě, že řeší případ prezídium ČMGS, může být doba účinnosti případně dána až dobou
zasedání prezídia ČMGS.
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Do doby účinnosti rozhodnutí o přestupu, zůstává přestupující členem mateřského klubu. Od doby
podání přestupu do doby účinnosti rozhodnutí není potřebná nominace hráče na turnaje a k této
skutečnosti se pak přihlíží při případném disciplinárním postihu přestupujícího.
Při kladném vyřízení žádosti o přestup, při němž bylo odstupné deponováno u registračního
pracovníka, je tato částka poukázána po uplynutí odvolací lhůty, resp. vyřízení odvolání,
mateřskému klubu a v případě zamítnutí novému klubu.

37.7. ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPU
1. Proti rozhodnutí o přestupu, které vydal registrační pracovník, se může přestupující nebo
mateřský klub odvolat do 14-ti dnů ode dne, kdy o něm byli písemně vyrozuměni, k prezídiu
ČMGS. Odvolání je nutno zaslat doporučeně.
2. K odvolání je nutno přiložit doklad o zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč na konto ČMGS, který při
zamítnutí odvolání propadá. V případě, že je odvolání vyřízeno kladně, poplatek se vrací.
3. Rozhodnutí prezídia je konečné a není proti němu odvolání.

37.8. INFORMACE O PŘESTUPECH
Informace o přestupech je zveřejňována ve zprávách STK, popř. jiným vhodným způsobem.

37.9. OSTATNÍ
Dlouhodobě nehrající hráči (min. 5 let a bez VT), mají možnost vstupu do kteréhokoli klubu a není
to považováno za přestup mezi dvěma kluby a neplatí se žádné výchovné. Tento paragraf neplatí
pro žádnou mládežnickou kategorii.

§ 38 HOSTOVACÍ ŘÁD
38.1. HOSTOVÁNÍ
Pojmem hostování se rozumí výpomoc dvou klubů při ligových soutěžích.

38.2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY HOSTOVÁNÍ
Hostování se schvaluje na základě dohody dvou klubů a hráče. Klub může k hostování v daném
hostovacím termínu vyslat maximálně 3 hráče. Na soupisce družstva v kterékoliv soutěži mohou
být maximálně 2 hostující hráči.
Dobou hostování se rozumí období mezi dvěma po sobě jdoucími hostovacímí termíny. popř. může
jít o dvě za sebou jdoucí období (v tomto případě se platí dvojnásobný hostovací poplatek ve výši
1 000,- Kč). V případě prodloužení hostování je třeba znovu splnit požadavky uváděné v bodech
38.2. až 38.5., tj. mimo jiné podat žádost v platném termínu a zaplatit příslušný poplatek. V soutěži
jednotlivců je hostující hráč nadále veden jako člen mateřského klubu.
V soutěži družstev je hostující hráč oprávněn nastoupit jen za klub, v němž hostuje. Hostující hráč
nesmí nastoupit v EC za družstvo, v němž hostuje. Hostující hráč může nastoupit v EC za družstvo,
v němž hostuje, pokud to povolují pravidla WMF. Zástupce klubu, který potvrzuje ohlášení
hostování, nesmí současně žádat o vlastní hostování nebo přestup.

38.3. TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O HOSTOVÁNÍ
1.- 6.8. s účinností od 14.8. a 1.- 31.12 s účinností od 1.2.
Počátek lhůty pro podání hostování se posuzuje dle data podání (datum poštovního razítka).

38.4. OHLÁŠENÍ HOSTOVÁNÍ
52

Soutěžní řád ČMGS 2019

Žádost o hostování se předkládá registračnímu pracovníkovi ČMGS na řádně vyplněném tiskopise
„Ohlášení hostování“ (viz PŘÍLOHA č.1.11. SŘ). Ohlášení se podává trojmo, vyplněné hůlkovým
písmem nebo na psacím stroji bez oprav a škrtů. Bez podpisu oprávněných osob či razítka klubu je
ohlášení neplatné. Žádost musí být podána poštou doporučeně, případně osobně doručena na
ČMGS nebo e-mailem na adresu registračního pracovníka, která je v doplňcích pro daný rok,
přičemž na kopii musí být potvrzeno doručení odpovědným pracovníkem ČMGS.

38.5. POPLATKY ZA HOSTOVÁNÍ
Poplatek za podání ohlášení hostování je 500- Kč (poukazuje se na konto ČMGS). Doklad o
zaplacení poplatku za podání ohlášení hostování tvoří přílohu žádosti o hostování.

38.6. ROZHODNUTÍ O HOSTOVÁNÍ
Hostovat nesmí hráč, který není členem mateřského klubu déle než půl roku. Pokud hráč nesplňuje
podmínky hostování uvedené v některém z předchozích ustanoveních, hostování nebude
schváleno. V opačném případě ČMGS hostování schválí. O schválení hostování vyrozumí ČMGS
písemně mateřský klub, dále klub, do něhož hráč odchází hostovat a rovněž zainteresovaného
hráče. Záznam o hostování potvrdí hráči do registračního průkazu v kolonce přestupy registrační
pracovník ČMGS.

§ 39 STATUTÁRNÍ SMLOUVY
Kluby mohou se svými členy, registrovanými hráči ČMGS, uzavírat statutární smlouvy, které
vymezují jejich vzájemné vztahy. K uzavření statutární smlouvy je nutný souhlas sportovce. Uzavírá
se minimálně na dobu jednoho roku. ČMGS musí respektovat smlouvy mezi sportovci a jejich
mateřskými kluby při rozhodování o přestupech. Smlouva pozbývá platnosti uplynutím sjednané
doby, porušením některého z příslušných ustanoveních SŘ nebo zánikem klubu. Smlouva dále může
pozbýt platnosti vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami při respektování SŘ. Teprve pak
může uzavřít sportovec další smlouvu s novým klubem.
Vzor minimálního textu statutární smlouvy:
Datum : ............
Sportovní klub ............
zastoupený předsedou (prezidentem) ......…. a hráč ............ registrační číslo .......
uzavírají smlouvu, na základě níž se výše uvedený sportovec stává statutárním hráčem klubu na
období od ..... do ..... ve smyslu § 39 SŘ ČMGS. Další vzájemné podmínky, závazky a zvláštní
ustanovení:
Smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích po jednom pro hráče a pro klub.
.................................. ..……………………. předseda klubu hráč

§ 40 ČESKÉ REKORDY
Rekordy ČR se evidují zvlášť pro muže a ženy (bez věkových kategorií) na 1, 4, 6, 8, 10 a 12 okruhů a
pro šestičlenná (pětičlenná do 1.1.201?) družstva na 1 a 4 okruhy (MTG). Na systémech MG, FG a
AG budou rekordy vedeny dle schémat soutěží. Rekordy musí být dosaženy při oficiálních turnajích
hráči se státní příslušností ČR. Pro rekordy na 4 až 12 okruhů jsou brány v úvahu výkony dosažené
za jeden den nebo za celý turnaj, resp. jeho ucelenou část. Prezídium ČMGS vydává listinu rekordů
ČR vždy, když dojde k překonání některého z nich. Prezídium ČMGS si vyhrazuje právo evidovat a
vyhlásit i rekordy ČR na jiných typech hřišť (MG, FG, AG) a v jednotlivých věkových kategoriích.
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§ 41 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Jednotný výklad SŘ včetně dodatků provádí STK ČMGS. Prezídium ČMGS může ve výjimečných
případech na návrh STK ČMGS schválit výjimky ze SŘ.
Kvóty nepřímých postupů z Přeboru zemí na MČR vždy bylo a je nutno chápat tak, že se vztahují jen
na hráče, registrované v klubu, příslušném k dané oblasti a tím i k dané zemi (v to počítaje i hráče
registrované v zahraničí ve smyslu 6.1.2. a 9.2.)
Soutěžní řád byl navrhnut komisí STK a schválen prezidiem ČMGS dne x.x.2019. Vstupuje v platnost
dnem vyhlášení a platí do odvolání. Změny SŘ byly zapracovány k 16.2.2019. K provádění doplňků a
oprav je oprávněno pouze prezídium ČMGS na návrh STK ČMGS.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AG adventuregolf
BT Bohemia Tour
ČMGS Český minigolfový svaz
EC Europa Cup (Pohár mistrů evropských zemí)
FG filzgolf
GP Grand Prix
KP Krajský přebor
KT Klubový turnaj
MČR Mistrovství ČR
MG Minigolf
MT Moravia Tour
MTG Miniaturgolf
OP Oblastní přebor
PZ Přebory zemí
RP Registrační průkaz
SŘ Soutěžní řád
STK Sportovně-technická komise
TMK Trenérsko-metodická komise
VT Výkonnostní třída
WMF World Minigolfsport Federation - světová minigolfová federace

PŘÍLOHA č. 1 – Seznam všech používaných formulářů
Poř. Název formuláře Účel Potřebný počet tiskopisů
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1. Registrační lístek viz § 36 2 ks pro hráče
2. Registrační průkaz viz § 36 1 ks
3. Přihláška do soutěží družstev viz § 16 1 ks pro každé družstvo
4. Sestava družstva viz § 4 2 ks pro každé družstvo
5. Herní protokol viz § 12 1 ks pro hráče
6. Seznam členů minigolf. klubu sdruž. v ČMGS viz § 36 1 ks každý rok resp. při doplňování
7. Přestupní lístek viz § 37 3 ks pro hráče
8. Průkaz rozhodčího viz § 32 1 ks
9. Zpráva rozhodčího viz § 32
10. Delegační lístek rozhodčího – delegace vrchního rozhodčího
11. Ohlášení hostování viz § 38 3 ks pro hráče
12. Protokol o testování na alkohol viz PŘÍLOHA č.9

PŘÍLOHA č. 1.1. Registrační lístek
Viz oficiální web ČMGS

PŘÍLOHA č. 1.2. Přihláška do soutěží družstev
Přihláška do soutěže družstev Klub (oddíl) …………………………………………………sdružený v ČMGS
přihlašuje družstvo v kategorii ………………………………… do soutěže …………… ligy v sezóně
………………………. Razítko klubu ____________________ ______________________________
Datum, místo Jméno a podpis předsedy STK klubu

PŘÍLOHA č. 1.4. Sestava družstva
Viz oficiální web ČMGS

PŘÍLOHA č. 1.5. Herní protokol
Viz oficiální web ČMGS

PŘÍLOHA č. 1.7. Přestupní lístek
ČESKÝ MINIGOLFOVÝ SVAZ – SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE
OHLÁŠENÍ PŘESTUPU
Hráč (příjmení a jméno): ………………………………………………………………………………..………..
číslo registračního průkazu: …………………. datum narození: …………………………………..…
bytem v: ………………………………………………………………………………………………………………..…
HLÁSÍ PŘESTUP
z klubu …………………….……………………………., za který hrál …… ligu družstev
do klubu ………………….……………………….., za který bude hrát …… ligu družstev
Datum: ……………………………………. .…………………………………………………………………………...
podpis přestupujícího hráče (zákonného zástupce)
Rozhodnutí ČMGS:
dosažená VT:
Vyjádření mateřského klubu:

Potvrzení nového klubu:

PŘÍLOHA č. 1.9. Zpráva rozhodčího – vzor vyplnění
Datum turnaje

4.-5.4.2009
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Turnaj
Místo konání
Vrchní rozhodčí
Rozhodčí
Jury

Grand Prix
Děčín
Řehák J.
Metyš J., Vančura L.
Řehák J., Pokorný B., Doležel R., Mlčoch M., Žaloudek M.

Disciplinární tresty:
Hráč, klub, reg.číslo
1 Ječný Milan, Tempo, 1652
2 Ječný Martin, Tempo, 2076
3 Staněk Stanislav, Rakovník, 1621
4 Kadaníková Pavla, Hradec, 3278
5
6
7
8

Přestupek
nesportovní chování
nesportovní chování
nesportovní chování
nesportovní chování

Trest
N
N
N
N

Udělil
Řehák
Řehák
Řehák
Vančura

Záznam v RP
ano
ano
ano
ano

Zpráva o technickém stavu drah na hřišti
Dráha
Závada
Způsob odstranění či doporučení
1
vše O.K.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Hodnocení hřiště a úrovně uspořádání turnaje ze strany pořadatele
(Vrchní rozhodčí hodnotí známkou 1 až 5 jako ve škole)
Čistota drah
Stav mantinelů
Stav drah a spojů
Značení drah a překážek
Zajištění oprav a úprav drah pořadatelem
Respektování pokynů rozhodčích
Vyhlašování skupin a časový rozpis
Zajištění úklidových prostředků

3
2
2
1
1
2
2
3

(nebylo třeba)

(absence fukaru)
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Průběžný úklid drah pořadatelem - v tréninku
- v turnaji
Administrativa (pásky,seznam VT,pravidla,SŘ)
Trénink a rozehrání – časový rozsah a připravenost drah
Úroveň slavnostního zahájení
Úroveň slavnostního ukončení
Úroveň cen pro vítěze
(poháry a medaile cenově zřejmě v relaci)
Úroveň diplomů pro vítěze
Vedení výsledkové tabule a její přehlednost
Vedení průběžného pořadí
Občerstvení v areálu hřiště
- výběr a kvalita jídel
- výběr a kvalita nápojů
- cenová úroveň
Úroveň sociálního zařízení (WC,umyvadla)
Zajištění zázemí pro hráče
Podpisový záznam vrchního rozhodčího

3
3
1
1
2
2
2

(neprováděn, nevadilo to však)
(dtto)

2
1
1
1
1
1
2
1

Řehák, v.r.

Vyjádření ředitele turnaje ke zprávě

PŘÍLOHA č. 1.10. Delegační list rozhodčího – vzor
ve smyslu Soutěžního řádu deleguje komise STK ČMGS vrchním rozhodčím pro níže uvedený turnaj ,
pořádaný Vaším klubem:
pana Jaroslava Řeháka
V případě, že se jmenovaný k turnaji nedostaví, nastupuje jako náhradní vrchní rozhodčí:
Pana Lumíra Bendu
Nedostaví-li se ani jeden z výše uvedených rozhodčích, bude vrchní rozhodčí jmenován ředitelem
turnaje z řad přítomných hráčů s kvalifikací rozhodčího.

V Rakovníku, dne 23.4.2009

Ing.J.Řehák vedoucí úseku rozhodčích STK ČMGS

Vyúčtování náležitostí rozhodčích
Turnaj :
Datum konání :
Funkci vrchního rozhodčího vykonal …………………..………………..…. kval. třída ….
Funkci rozhodčích vykonávali : ………………………………………….……. kval. třída .…
…………………….…………………………. kval. třída .…
Potvrzení o převzetí odměny za vykonávání funkce rozhodčího :
Jméno a příjmení
Adresa
Číslo OP
Částka
Podpis
……………………………….. …………………………….. ………….…………. ……………… ………………………
……………………………….. …………………………….. ………….…………. ……………… ………………………
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……………………………….. …………………………….. ………….…………. ……………… ………………………
Poučení : Příjmy z odměn za výkon funkce rozhodčího podléhají dani z příjmů dle par. 10 zákona
586/92 Sb.
Upozornění : Povinnosti vrchního rozhodčího končí teprve odesláním Zprávy rozhodčího !!!

PŘÍLOHA č. 1.11. Ohlášení hostování
ČESKÝ MINIGOLFOVÝ SVAZ – SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE
OHLÁŠENÍ HOSTOVÁNÍ
Hráč (příjmení a jméno): ……………………………………………………………………………………………………………
číslo registračního průkazu: ………………………. datum narození: ………………………………………………….
bytem v: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
jako stálý člen
mateřského klubu (přesný název a sídlo klubu): ………………………………………………………………………..
zastoupeného (jméno a příjmení): …………………………………………………………………………………………….
podpis odpovědného zástupce a razítko klubu:
oznamuje po dohodě dvou klubů HOSTOVÁNÍ
v klubu (přesný název a sídlo klubu): ………………………………………………………………………………………….
zastoupeného (jméno a příjmení): ………………………………………..………………………………………………..…
podpis odpovědného zástupce a razítko klubu:
na dobu ………………. roku, a to od ………………………… do ……………………………
V ……………………………………… dne ……………………………..
…………………………………….
podpis hráče (zákonného zástupce)
ohlašujícího hostování

PŘÍLOHA č. 2 – Doporučení pro úpravy minigolfových hřišť
1. Kovové rámy drah musí být stabilně uloženy a eternitové desky přišroubovány tak, aby se
nehýbaly. Šrouby musí být zapuštěny, aby nebránily plynulému běhu míče.
2. Vyrovnávání drah se provádí vkládáním klínků na betonové patky, na něž jsou položeny dráhy.
Pokud jsou klínky ze dřeva, je třeba počítat s omezenou životností.
3. Eternitové desky musí navzájem lícovat. Případné přesahy je nutno zabrousit a spoje vytmelit
(celé spoje, nikoliv jen ta místa, přes něž se obvykle hraje). Míč nesmí na spojích nadskakovat
nebo jinak měnit směr běhu.
4. Kovové rámy drah a překážky musí být natřeny. Před tím je nutno odstranit rez a starý oprýskaný
nátěr. Zvláště pečlivě musí být ošetřena místa možných odrazů míče.
5. Překážky, přes něž se hraje, mohou být natřeny matnou nebo latexovou barvou (smyčka, střílna,
klíny, vulkán, proudy, koš). Na tomto nátěru míč za vlhka neklouže.
6. Cílový prostor dráhy KLÍNY musí být naplněn sypkým materiálem (písek, různé granule a pod.).
Hobliny, ať už silonové nebo z jiných materiálů nejsou povoleny.
7. Vzhledem ke konstrukční vadě překážky dráhy VULKÁN (míč se po dosažení cílového prostoru
vrací zpět k základnímu poli), je třeba opatřit tuto dráhu zarážkami. Zarážky mohou být vyrobeny
z libovolného pevného nelepivého materiálu. Nesmí však bránit míči při vjezdu do jamky.
8. Na dráze LABYRINT nesmí míč vyjíždět po dosažení prostoru pod jamkou zpět k základnímu poli.
Stává se to zvláště při silných úderech. Odstranění této závady lze provést přihnutím kovových
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výčnělků, které směrují míč na jamku nebo nalepením molitanových zarážek, bránících
zpětnému výjezdu míče z cílového prostoru.
9. Pro zrychlení chodu turnaje a snadnější kontrolu chybných úderů, je nutné na drahách LABYRINT
a STŘÍLNA instalovat zarážky. Zarážky musí být pevně uchyceny a při úderu nesmí hráče rušit.
Musí být potaženy materiálem tlumícím zvuk.
10. Vyježděné jamky pro stavění míčů je třeba zatmelit a obnovit. K tomu lze použít např. Eprosin,
Epoxy CHS 1200, polyesterové tmely a pod.
11. K tmelení spojů a jiných nerovností se používají různá lepidla, případně speciální směsi doplněné
vhodnými plnidly. Tmelené místo je nutno velmi pečlivě očistit ocelovým kartáčem a práce lze
provádět pouze za sucha. Tmely se liší životností, pořizovací cenou a dobou potřebnou k
vytvrzení.
a) Tmely s vysokou životností (několik sezón) Všechny popisované tmely jsou pryskyřice s dobou
vytvrzení cca 24 hodin.
- pro tmelení hrubých nerovností je vhodný Eprosin P 003 (nestékavý). Pro konečné úpravy je
vždy nutné přebroušení po vytvrzení.
- pro tmelení spojů se nejvíce osvědčil Eprosin E 2B (potravinářský) s vhodným plnidlem
(např.pudr) nebo smíchaný s Eprosinem P 003. Konečné vyrovnání se provádí stěrkou
navlhčenou ve vodě nebo vlhkým prstem.
- pro tmelení spojů lze použít rovněž Epoxy CHS 1200 nebo Lepox. Oba jsou však poměrně
tvrdé a snadno praskají.
b) Rychleschnoucí polyesterové tmely Mají dobu vytvrzení cca. 20-30 min. a po této době je lze
brousit. Jsou nejvhodnějším tmelem pro rychlé opravy závad tmelení (i během turnaje). Jejich
nevýhodou je poměrně vysoká pořizovací cena.
c) Tmely s nižší životností (maximálně jedna sezóna) Výhodou těchto tmelů je nízká pořizovací
cena a krátká doba potřebná k vytvrzení cca hodina.
- směs Latexu, sádry a vody (poměr 1 : 1 : 1)
- tmely pro opravy karosérií automobilů
Výčet samozřejmě nezahrnuje všechny použitelné tmely. Dává však základní představu o této
problematice a opírá se o víceleté zkušenosti při úpravách hřišť pro turnaje pořádané ČMGS.
Největším problémem, ovlivňujícím životnost tmelů, je tepelná roztažnost eternitových desek,
zvlášť v zimě, průhyb desek při nesprávném provozu hřiště (stoupání na dráhy) a působení vody
(tmely musí být vodovzdorné).
12. Hraniční linie a ohraničení základního pole musí být provedeno 0,5-1 cm širokou silnou čarou,
překládací linie také o něco tenčí. Použitá barva nesmí být příliš zředěná. Všechna značení je
nutno provádět s použitím šablon a je třeba dodržet polohu těchto linií dle pravidel minigolfu.

PŘÍLOHA č. 3 - Losování ligových soutěží
VZOR! Například pro 8 družstev, přičemž družstvo je složeno z pěti hráčů a náhradníka:
D-H
D-H
D-H
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
7-3
8-3
1-4
2-4
3-4
4-4
5-4
6-4
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7-4
8-4
2-5
3-5
5–5
6-5
8-5
1-6
3-6
4-6
6-6
7-6
D - vylosované číslo družstva
H - pořadové číslo nasazení hráče

1-5
4-5
7-5
2-6
5-6
8-6

PŘÍLOHA č. 4 - Přehled všech poplatků a finančních náležitostí klubů i jednotlivců
1. Členský poplatek klubu činí pro kluby 1.500,- Kč ročně
Bez zaplacení tohoto poplatku není klub považován za člena ČMGS (mj. účast v soutěžích a na
konferencích).
2. Registrační poplatek jednotlivce činí 200,- Kč ročně.
Při nezaplacení viz bod 1. této Přílohy.
3. Vložné do soutěží družstev:
• Extraliga smíšená 2.000,- Kč dospělí
• I. liga smíšená
1.500,- Kč dospělí
• II. liga smíšená
1.000,- Kč dospělí
• Extraliga junioři
1.000,- Kč
• I. liga junioři
500,- Kč
• II. liga junioři
500,- Kč
• I. liga žáci
500,- Kč
• II. liga žáci
500,- Kč
• Extraliga ženy
1.000,- Kč
• I. liga ženy
500,- Kč
• II. liga ženy
500,- Kč
• Extraliga senioři
1.000,- Kč
• I. liga senioři
1.000,- Kč
• II. liga senioři
500,- Kč
4. Startovné družstev:
• Všechny kategorie ……….. 0 (pokud je turnaj součástí dlouhodobé soutěže, včetně finále nebo
superfinále všech lig tj. také jednorázových turnajů např. na M ČR, PZ popř. baráž apod.)
• Junior Trophy ……………... 120,- Kč za družstvo za každý hrací den
• Ostatní soutěže …………… dle rozpisu turnaje
5. Startovné jednotlivci:
• Mistrovství ČR
- dospělí ……….. 400,- Kč - mládež ………… 200,- Kč
• Grand Prix + PZ + JT
- dospělí ……….. 300,- Kč - mládež ………… 150,- Kč
• Turnaje Tour
- dospělí ……….. 250,- Kč - mládež ………… 150,- Kč
• Turnaje Open (vč. OP a KP) - dospělí ……….. 200,- Kč - mládež ………… 100,- Kč
• Klubové turnaje
dle rozpisu turnaje
Při halových turnajích může být na základě předchozího rozhodnutí prezídia ČMGS v odůvodněných
případech zvýšeno startovné až na 1,5 násobek.
6. Finanční nároky rozhodčích:
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• Diety, cestovné, ubytování dle předložených dokladů, resp. dle platných vyhlášek o cestovních
náhradách (týká se jen nehrajících rozhodčích).
• Odměny rozhodčích – denní sazba:
a) MČR, GP, Tour, PZ, Junior Trophy, další celostátní akce
Vrchní rozhodčí nehrající
II./III tř. 600,- Kč
Vrchní rozhodčí hrající
II./III tř. 450,- Kč
Rozhodčí nehrající
II./III tř. 300,- Kč
Rozhodčí hrající
II./III tř. 250,- Kč
b) Open, KP a nižší turnaje
Vrchní rozhodčí nehrající
II./III tř. 500,- Kč
Vrchní rozhodčí hrající
II./III tř. 400,- Kč
Rozhodčí nehrající
II./III tř. 250,- Kč
Rozhodčí hrající
II./III tř. 200,- Kč
• Rozhodčím bez patřičné kvalifikace náleží odměna ve výši poloviny částky, uvedené v tabulce
• Rozhodčím s kvalifikací M tř. náleží odměna ve výši pro II. kvalifikační třídu.
7. Finanční postihy klubů - viz odstavec 34.2. SŘ. Provinění a tresty s výjimkou pozdního zaslání
výsledkové listiny.
8. Odvolací poplatek hráče i klubu proti rozhodnutí všech stupňů (kde se odvolání připouští) činí
100,- 500,- Kč. V případě zamítnutí odvolání poplatek propadá ve prospěch svazu.
9. Poplatek za vystavení duplikátu RP
(ztráta a pod.) činí 50,- Kč.

10. Poplatek za přestup činí 500,- Kč (včetně přestupů do a ze zahraničí. Případný poplatky od
WMF budou přeúčtovány klubu.

11. Poplatek za ohlášené hostování činí 500,- Kč (včetně hostování do a ze zahraničí. Případný
poplatky od WMF budou přeúčtovány klubu.
Poplatky uvedené zde v bodech 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11 a 12 se platí převodem na účet ČMGS nebo dle
dohody může být poplatek uhrazen též v hotovosti u hospodáře ČMGS proti potvrzení. V případě
odvolání na turnajích (viz bod 8) se poplatek složí v hotovosti u pořadatele akce. Propadne-li
poplatek, pořadatel jej předá nebo neprodleně zašle hospodáři svazu. Startovné (body 4, 5), není-li
uvedeno jinak, náleží pořadateli. Vybírá ho způsobem uvedeným v rozpise turnaje a hradí z něj
finanční náhrady rozhodčím, ceny hráčům a náklady spojené s pořádáním turnaje (pronájem hříště,
pořadatelská služba, atd.) ČMGS může vydat závazné směrnice ohledně cen na turnajích. ČMGS se
může u předem určených turnajů, na základě písemné dohody, podílet na finančním výsledku
turnaje.

12. Reflektace postupu, nebo setrvání v soutěži
při opomenutí zaslání reflektace postupu, nebo setrvání v soutěži se navyšuje vložné do soutěže
družstev o 25%

Míčová podpora
Každému žákovi nebo juniorovi, který odehraje v kalendářním roce alespoň 5 turnajů pořádaných
ČMGS, vzniká nárok na jeden míč od ČMGS v hodnotě maximálně 300,- Kč. Pokud by celková roční
61

Soutěžní řád ČMGS 2019

hodnota této podpory přesáhla 5% příjmů ČMGS od Sazka a.s., dojde k poměrnému krácení míčové
podpory ze strany prezídia ČMGS.

PŘÍLOHA č. 5 - Výsledková listina
Viz vzor na oficiálních webových stránkách

PŘÍLOHA č. 6 - Pokyny pro pořadatele turnajů
Přípravy turnaje začínají pro pořadatele zasláním konceptu návrhu rozpisu turnaje (viz § 21 SŘ) s
přihlédnutím k požadavkům klubu a v souladu s §§ 3 a 6 je turnaj zařazen do příslušné termínové
listiny.
Nejdůležitější povinnosti pořadatele:
- rozpis turnaje (§ 21 SŘ)
- zajištění ubytování (§ 24 SŘ)
- zajištění odpovídajícího technického stavu hřiště (§ 29 SŘ)
- zajištění prostředků pro čištění a úklid drah (viz dále bod 5 této Přílohy)
- zajištění pásek pro osoby přítomné na hřišti (§ 30 SŘ)
- zajištění diplomů a cen (§ 22 SŘ)
- umožnění tréninku (§ 25 SŘ)
- provedení losování, popř. sestavení časového rozpisu (§§ 26 a 27 SŘ)
- plnění povinností a pokynů uvedených v § 20 SŘ
- jmenování členů vedení turnaje viz § 19 SŘ
- vybrání startovného dle PŘÍLOHY č. 4 SŘ
- uvést na výsledkové tabuli a hracích protokolech jednoznačné startovní číslo hráče
Dále :
1. Povinnosti vůči sboru rozhodčích
- dát k dispozici následující materiály : soutěžní řád, doplňky SŘ pro příslušný rok a pravidla
minigolfu rozpis turnaje seznam vyškolených rozhodčích pásky pro rozhodčí listinu VT pro
příslušný rok výsledkovou listinu z kvalifikačních turnajů
- na požádání zajistit vrchnímu rozhodčímu ubytování (platí pouze u nehrajícího rozhodčího)
- v případě, že se hraje na dvou hřištích současně, zajistit spojení mezi hřišti (telefon, vysílačka)
- dát k dispozici mastnou tužku pro značení polohy míče
2. Základní požadavky na výsledkové tabule
- zajistit přehlednou výsledkovou tabuli soutěže, do níž se budou zaznamenávat výkony jednotlivých
hráčů, v takové technické podobě, aby bylo možné průběžně hráče řadit přímo na tabuli v pořadí
dle průběžných součtů, tj. nejlépe formou pohyblivých lišt,
- zajistit přehlednou výsledkovou tabuli soutěže, do níž se budou zaznamenávat výkony jednotlivých
družstev v členění po jednotlivých hráčích tak, aby bylo opět možno provádět průběžné řazení
družstev dle pořadí dle průběžných součtů, nejlépe formou pohyblivých lišt nebo tabulek,
- další upřesnění a případné požadavky na výsledkové tabule a výsledkový servis v průběhu a po
skončení turnaje může stanovit smlouva o uspořádání akce, kterou uzavírá ČMGS s pořadatelem
dle § 15 SŘ
3. Plynulý nástup hracích skupin.
Pořadatel zajistí, aby turnaj měl plynulý průběh a to tím, že pořadatelská služba bude vysílat
hrací skupiny v pravidelných intervalech a dbát na dodržování časového limitu stanovený pro
zkušební úder. Je-li připraven časový rozpis, pak zajistí jeho dodržování.
4. Vedení výsledkových tabulí
Za vedení záznamů ve výsledkové tabuli je zodpovědný pořadatel. Rozhodčí pouze provádí
kontrolu. Z toho důvodu zajistí pořadatel dostatečný počet zapisovatelů, kteří provádí kontroly
výsledků v herních protokolech a výkony zapisují do výsledkových tabulí.
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5. Čištění drah
Pro čištění a úklid drah zajistí pořadatel alespoň tyto potřeby: 15 stěrek, 4 smetáky a 5 hadrů.
Pro turnaj hraný současně na dvou hřištích se počet zdvojnásobuje. Před zahájením turnaje
nebo ucelené části hry provede pořadatelská služba nutné očištění drah, případně je provádí i v
průběhu turnaje s ohledem na konkrétní podmínky. Bezpodmínečně nutné je uvedení drah do
hratelného stavu po přerušení turnaje.
6. Vyhlášení výsledků
Po ukončení turnaje provede pořadatel vyhodnocení nejúspěšnějších účastníků ve všech
kategoriích a předá diplomy a ceny při slavnostním zakončení turnaje.
7. Výsledková listina
Pořadatel zajistí vydání a rozmnožení vytvoření a odeslání výsledkové listiny soutěží jednotlivců
i družstev dle PŘÍLOHY č. 5. Termín rozeslání a rozdělovník - viz § 28 SŘ.

PŘÍLOHA č. 7 - Mezinárodní přestupní a registrační řád
(platí pro všechny členy WMF)

WMF RULEBOOK 3.3, část 2 - OPRÁVNĚNÍ KE HŘE
2.1
Každá členská země WMF, jejíž hráči se účastní soutěží spadajících do pravomoci WMF je povinna
zajistit, aby její hráči měli přiměřený a ověřitelný důkaz o oprávnění ke hře (tj. nějaký dokument,
např. hráčský průkaz).

2.2
Každý hráč je oprávněn hrát pouze za jeden klub, jeden regionální tým a/nebo jeden národní svaz
(tým). Toto pravidlo nemá vliv na předpisy o hostování hráčů v rámci jednotlivých národních svazů.

2.3
Zahraniční hráči by na mezinárodních turnajích měli být schopni ukázat dokument prokazující
oprávnění tam v danou dobu hrát. Hráčovo oprávnění ke hře musí být ověřeno vrchním rozhodčím
nebo zplnomocněným orgánem zodpovídající členské země WMF. Pokud se oprávnění ke hře nedá
prokázat na příslušném turnaji, mělo by se tak učinit během 4 týdnů, jinak je hráč diskvalifikován. O
diskvalifikaci je třeba informovat příslušný národní svaz. Pro hráče ze země, která turnaj pořádá,
platí národní předpisy.

2.4
Vystavení hráčského průkazu národním svazem musí být oznámeno WMF oběma dotčenými
členskými zeměmi, pokud byl příslušný hráč předtím aktivní v jiné členské zemi. WMF uchovává
databázi hráčů, kteří přecházejí z jedné členské země do druhé.

2.5
Oznamující členská země a WMF musí obdržet oznámení o uvolnění od členské země, ve které
dotčený hráč předtím hrál.

2.6
Mezinárodní přestupy hráčů jsou možné pouze během vymezených přestupových období. Tato
období běží každý rok od 1. do 31. srpna a od 1. do 31. prosince. Hráč je oprávněn startovat za klub
v nové členské zemi od 1. září, resp. 1. ledna, tedy vždy první den po ukončení přestupového
období. Do té doby může hráč startovat za předchozí klub, pokud je v něm stále členem.
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2.7
Za mezinárodní přestup mimo přestupové období je hráči pozastavena činnost na 3 měsíce.
Pozastavení činnosti musí být zveřejněno a oznámeno jak hráči, tak oběma dotčeným členským
zemím.

2.8
Hráč může měnit kluby mezi dvěma členskými zeměmi pouze jednou za 12 měsíců.

2.9
Klub může zapůjčit hráče zahraničnímu klubu ke hře v ligové soutěži /mistrovství družstev dané
zahraniční země a v kontinentálních pohárech, do kterých se tento zahraniční klub kvalifikuje.
Zapůjčení musí být dohodnuto na nejméně 12 měsíců a lze ho uskutečnit pouze v přestupovém
období. Zapůjčení musí být také odsouhlaseno oběma dotčenými členskými zeměmi a musí být
oznámeno WMF. Zapůjčení platí pouze pro jednu určenou ligovou soutěž / mistrovství družstev a
případné kontinentální poháry během období zapůjčení. Pro všechny další soutěže má hráč
oprávnění startovat jen za svůj domovský klub.

2.10
Hráč, který je zapůjčen jinému klubu nesmí hrát ligovou soutěž / mistrovství družstev nebo
kontinentální pohár za svůj domovský klub během období zapůjčení. Jako hráč domovského klubu
může startovat jen v jiných týmových soutěžích.

2.11
V turnajích národních týmů jsou hráči oprávněni hrát pouze za zemi, jejímiž jsou občany.

2.12
Pokud má hráč dvojí občanství, může měnit příslušnost k národnímu svazu jen jednou za tři roky.

PŘÍLOHA č. 8 - Reklamy na dresech
(platí pro turnaje organizované WMF)
Během oficiálního tréninku a vlastní soutěže je reklama na sportovním oblečení (platí pro trička,
košile, halenky, bundy, tréninkové dresy, pulovery nebo podobné sportovní oblečení) povolena
následujícím způsobem:
1. Na straně sportovního oblečení (záda, prsa, ramena), na níž je označení národní příslušnosti
sportovního svazu, není povolena žádná reklama.
2. Reklama na kufřících na míčky je povolena.
3. Reklama je povolena, pokud:
• sportovci s jejím umístěním souhlasí
• příjmy z reklam získávají svazy a kluby, nikoliv však samotní sportovci
• reklama musí být jednotná pro celé družstvo
4. Reklama na startovních číslech nespadá do těchto předpisů. Sportovci musí nosit startovní čísla
(včetně reklamy), pokud je pořadatel pro soutěž připraví.
5. Tyto předpisy platí pro všechny mezinárodní turnaje dle definice WMF.
6. Reklamy na alkoholické nápoje, tabákové výrobky a pohoršlivé (urážlivé) reklamy jsou zásadně
nepřípustné.
7. Tyto předpisy mohou být měněny konferencí WMF.
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PŘÍLOHA č. 9 – Testy na alkohol
1. Základní ustanovení
Alkohol je v minigolfu zařazen do skupiny zakázaných stimulačních prostředků - jedná se o doping.
(Dle lékařské komise MOV je zařazen do skupiny III. A zakázaných dopingových látek). Kontroly se
provádějí na turnajích Grand Prix, na Mistrovství ČR, Tour včetně Přeborů zemí, Junior Trophy a
ostatních turnajích celostátní a zemské úrovně. Výhledově se počítá s prováděním kontrol i na
dalších turnajích pořádaných ČMGS. Ke kontrole slouží digitální testery pro dechovou zkoušku
alkoholu, které má k dispozici ČMGS. Správou digitálních testerů je pověřen sekretář svazu. Tento
pracovník zároveň zodpovídá i za to, že testery budou k dispozici na turnajích, kde mají být kontroly
prováděny. Kontroly provádí vrchní rozhodčí (popř. jím pověřený rozhodčí nebo člen jury) za
přítomnosti minimálně dalších dvou osob z řad rozhodčích nebo členů jury. Kontrole může být
přítomen i zástupce klubu testovaného hráče. Do zveřejnění výsledků všech kontrol je třeba
posuzovat výsledky turnaje jako předběžné.
2. Povinnosti hráče
Každý hráč je povinen podrobit se testu na alkohol, pokud k němu byl vylosován nebo určen na
základě ustanovení přílohy č. 9. Vylosovat či určit k testu přitom lze jen hráče ve hře, za kterého se
pro jednotlivé druhy kontrol dle bodu 3 považuje:
a) pro pravidelné kontroly hráč, který oprávněně dle SŘ měl právo nastoupit ke hře do okruhu, za
který se pravidelná kontrola provádí,
b) pro namátkové kontroly každý hráč, a to po časové období trvání těch okruhů hry, ke kterým má
hráč dle SŘ právo nastoupit, včetně období případných přestávek mezi takovými okruhy v
průběhu hracího dne. Časové období trvání okruhu přitom končí vždy předáním hracích
protokolů poslední hrací skupiny k zápisu na výsledkovou tabuli. V případě posledních okruhů
každého hracího dne hráč přestává být hráčem ve hře pro namátkové kontroly poté, co jsou
řádně odevzdány hrací protokoly jeho skupiny k zápisu na výsledkovou tabuli. Za okamžik určení
k testu se považuje okamžik, kdy vrchní rozhodčí oznámí hráči, že je vybrán k namátkové
kontrole dle bodu 4. písmeno b).
c) pro kontroly prováděné na základě výsledků turnaje hráč, splňující podmínky dle bodu 4.
písmeno c). Vyhnutí se nebo odmítnutí testu je posouzeno jako, pozitivní nález se všemi
důsledky. Hráč, vylosovaný nebo určený k testu dle přílohy č. 9, nesmí od okamžiku vylosování
nebo určení testu opustit hřiště bez souhlasu vrchního rozhodčího až do okamžiku provedení
testu. Hráč po dohrání svého okruhu nesmí opustit areál hřiště do doby, než se přesvědčí, že
nebyl vylosován k pravidelné kontrole nebo v případě posledního okruhu soutěže jednotlivců či
družstev že nebyl určen dle bodu 4 písmeno c) ke kontrole na základě výsledků turnaje.
3. Způsob kontroly
Kontroly se dělí na pravidelné, namátkové a kontroly dle výsledků turnaje. Pravidelné kontroly se
provádí každý okruh turnaje. Každé kontrole se vždy podrobí 2 hráči, přičemž nejméně jeden z nich
musí být hráč jedné z kategorií mužů, seniorů, nebo seniorů II. Tyto kontroly se netýkají hráčů
věkových kategorií žáci a žákyně. Kontrola nemusí být prováděna v posledním okruhu soutěže
družstev, dále při finále a superfinále s výjimkou finále při Mistrovství ČR. Namátkové kontroly jsou
prováděny nepravidelně kdykoliv v průběhu turnaje (viz bod 4. této Přílohy). Kontroly dle výsledků
turnaje jsou prováděny u nejlepších hráčů na základě výsledků soutěží družstev a jednotlivců.
4. Výběr hráčů ke kontrole
a) Pravidelné kontroly
ČMGS dodá na každý turnaj, kde budou prováděny testy na alkohol, 200 losovacích čísel (může
být použito zařízení pro vygenerování náhodného čísla). Za jejich dodání a plný počet odpovídá
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vedoucí příslušné země místa konání turnaje. Nejpozději před nástupem poslední skupiny na
každý okruh, ve kterém je kontrola nařízena, je za přítomnosti vrchního rozhodčího a nejméně
dvou členů jury provedeno losování dvou hráčů. Kontrole se podrobí hráči, jejichž startovní čísla
se shodují s vylosovanými. Je-li vylosováno číslo, které na startovní listině není, je odloženo
stranou a losuje se tak dlouho, dokud není vylosován hráč, který se turnaje účastní. Losování
mohou být přítomni vedoucí zúčastněných oddílů. Vylosovaná čísla a jména hráčů vyhlásí
neprodleně vrchní rozhodčí. Jednoznačné číslování všech účastníků turnaje musí být zajištěno
pořadatelem na výsledkové tabuli (a na hracím protokolu). Po provedeném výběru hráčů
losováním se čísla vylosovaných hráčů vrátí zpět do osudí, což znamená, že mohou být při
následujícím výběru znovu vylosováni.
b) Namátkové kontroly
Vrchní rozhodčí vyzve hráče, který jeví známky opilosti nebo veřejně pije alkoholický nápoj v
průběhu turnaje, aby se podrobil kontrole kdykoliv rozhodčí uzná za vhodné. Vrchní rozhodčí je
povinen reagovat i na upozornění pomocných rozhodčích nebo členů jury. Požadovat kontrolu
může i kterýkoliv hráč nebo funkcionář klubu, avšak v těchto případech je nutno složit zálohu ve
výši 100,- 500,- Kč. V případě, že kontrola dotyčného hráče je pozitivní, je záloha vrácena, v
opačném případě propadá ve prospěch ČMGS.
c) Kontroly prováděné na základě výsledků turnaje
Nejpozději po skončení hry poslední skupiny posledního kola soutěží družstev jsou vylosování ke
kontrole vždy po jednom členovi z družstva:
- na Mistrovství ČR a při turnajích Grand Prix z prvních tří družstev extraligy smíšených družstev a
prvních dvou družstev extraligy juniorů
- na Přeborech zemí a při turnajích Bohemia/Moravia Tour z prvních dvou družstev 1. ligy
smíšených družstev a 1. ligy seniorů a dále z vítězných družstev 1. ligy žen a juniorů
- na Junior Trophy z prvních tří družstev baráže o juniorskou extraligu Ve všech případech se přitom
losuje ze všech členů družstva včetně náhradníka, kteří odehráli alespoň jeden úder do družstva
v závěrečný hrací den soutěže. Po skončení celého turnaje jsou dále vybráni ke kontrole
následující hráči: vítězný muž, vítězná žena, vítězný senior, vítězná seniorka, vítězný senior II,
vítězný junior, vítězná juniorka a dále ještě jeden vylosovaný muž umístivší se do 10. místa a
jeden junior – účastník finále na PZ a JT. Na M ČR jsou dále podrobeni testu vítězové kategorií:
muži absolutní a ženy absolutní.
5. Provádění kontroly
U pravidelných kontrol se provádí zpravidla ihned po ukončení posledního úderu na poslední dráze
okruhu, který je ke kontrole určen. Hráč je povinen vyčkat na kontrolu a pak teprve může opustit
hříště. Není-li hráč po zveřejnění vylosování ve hře, musí se ke kontrole dostavit nejpozději před
nástupem do okruhu, za který byl ke kontrole určen. V případě kontrol prováděných na základě
výsledků turnaje se kontrola provádí vždy bezprostředně po ukončení příslušné části soutěže.
Vlastní kontrola se provádí ve vyhrazených prostorách, aby nebyl rušen plynulý průběh turnaje. U
namátkových kontrol vrchní rozhodčí zpravidla vyčká, až hráč řádně dokončí okruh. Ve výjimečných
případech, například chová-li se hráč tak, že narušuje turnaj, může vrchní rozhodčí přerušit turnaj a
kontrolu provést ihned. Pozitivní nález znamená, že byla při zkoušce naměřena větší hodnota, než
0,1 promile (tj. 0,11 a více). Při pozitivním nálezu se neprodleně provádí druhý kontrolní test. Pokud
druhý kontrolní test má výsledek negativní (tj. nejvýše 0,1 promile včetně) je celkový výsledek
zkoušky negativní. Pokud při druhém kontrolním testu je opět zjištěn pozitivní nález, je konečný
výsledek kontroly pozitivní a postupuje se dle bodu 8 této Přílohy.
6. Vyhlášení výsledků kontroly
Výsledky kontroly vyhlásí neprodleně vrchní rozhodčí. Proti výsledku kontrolního testu není
odvolání!
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7. Protokol o zkouškách
Vrchní rozhodčí je povinen vyplnit protokol o prováděných kontrolách, který zašle vedoucímu úseku
rozhodčích STK ČMGS.
8. Postihy hráče a družstev
Hráč s pozitivním nálezem je diskvalifikován z turnaje a musí opustit areál hříště. Následný postih –
viz bod 34.1.4. Je-li diskvalifikovaný hráč členem družstva (ligová soutěž), je družstvo potrestáno
dle odstavců 5.2. a 34.2.
Poznámka: Družstvo je postiženo i v případě, že byl při pravidelné či namátkové kontrole zjištěn
pozitivní nález u hráče, který byl vystřídán v okruhu, v němž byla kontrola provedena (odehrál za
družstvo alespoň jeden úder). Opakované přestupky tohoto charakteru budou mít za následek
následný postih, o jejichž výši rozhodne STK ČMGS.
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