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2.6 System-specific rules feltgolf
2.6 Zvláštní pravidla pro systém filcgolf platná od 1.1.2010.

1. In general, feltgolf lanes have the following dimensions:
Length (lanes without target green) 7,00 m - 16,00 m including teeing-off plate
Length (lanes with target green) 9,00 m - 18,00 m including teeing-off plate
Width (inside measure) 0,90 m
Target green diameter 1,80 m or 2,40 m
Length of teeing-off plate 1,30 m - 1,50 m
Width of teeing-off plate 0,20 m
Alternative: irregular rectangle with back end
20 cm and front end 40 cm
Platform for player 0,80 m - 1,00 m x 1,60 m - 2,00 m
Hole diameter if not specified 0,10 m
1. Obecně platí že filcové dráhy mají tyto rozměry:
Délka dráhy (bez cílového kruhu) je 7,00 m až 16,00 m včetně základního pole.
Délka dráhy s cílovým kruhem je 9,00 m až 18,00 m včetně základního pole.
Šířka dráhy je 0,90 m (měřeno mezi mantinely).
Průměr cílového kruhu je 1,80 m až 2,40 m.
Délka základní desky je 1,30 m až 1,50 m.
Šířka základní desky je 0,20 m. Alternativně může mít základní deska tvar nepravidelného
obdélníku s šířkou vzadu 0,20m a ve předu 0,40 m.
Odpaliště má délku 0,80 m až 1,00 m a šířku 1,60 m až 2,00 m.
Průměr cílové jamky je 0,10 m  není-li uvedeno jinak. 

2. The authoritative drawings for standardization are kept by the WMF.
2. Závazné výkresy pro standardizaci jsou uloženy u WMF.

3. Only courses with standard dimensions and with 18 of the 35 standardized lanes
can be approved as feltgolf courses.
3. Pouze dráhy se standardními rozměry a 18 drah z 35 standardizovaných může být 
    schváleno jako filcgolfové hřiště.

4. The lanes can be arranged in any order from 1 to 18
4. Dráhy mohou být na hřišti uspořádany v libovolném pořadí a očíslovány 1 – 18.

5. Mirror-image versions of lanes 3, 5, 10, 11, 15, 17, 20, 22 and 27 are permitted.
5. Zrcadlové verze drah 3,5,10,11,15,17,20,22a27 jsou povoleny.



Pravidla minigolfu Českého minigolfového svazu Příloha 3: Zvláštní pravidla pro systém filcgolf (2.6)

Strana 3 z 31 aktualizace 15.03.2010

6. general measurements in cm
6. Obecné rozměry jsou uvedeny v cm.

7. The complete teeing-off plate between markings A and B is defined as teeing-off
area. B is exactly the middle between A and C. Teeing-off plate is defined from A to
C1.
7. Základní deska mezi body A a B je definována jako základní pole. Bod B je přesně uprostřed 
    mezi body A a C . Základní deska je definována mezi body A a C1.

8. Position of target hole is allowed to be anywhere in the target green as long as
minimum distance to the frame is 30 cm.
8. Cílová jamka může být umístěna kdekoliv v cílovém kruhu, avšak hrana cílové jamky musí 
    být minimálně 30 cm od mantinelu.

9. In every target green there must be a repositioning marking line at a constant
distance of 20 cm from the boundary. Repositioning lines at obstacles have a
distance of 50 cm and at boundaries a distance of 20 cm. Further details are
defined at each lane in the following.
9. V každém cílovém kruhu musí být vyznačeny překládací linie v konstantní vzdálenosti 
    20cm od mantinelu. Překládací linie zasahuje do hracího pole dráhy 50cm od cílového 
    kruhu. Další specifikace jsou definovány v obrázcích u popisu každé dráhy.

10. The following lanes and obstacles are standardized:
10. Jsou standardizovány následující dráhy s překážkami.

1. Single gate
1. Přímá dráha s brankou.

2. Double gate
2. Přímá dráha s dvěma brankami.

3. Boxes
3. Bedny (Kameny) (se 4 až 5 kameny)

4. German ledge
4. Německý stupeň 

překážka

Překládací linie
20cm

Překládací linie
50cm
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5. Optical illusion
5. Optický klam

6. Middle hole in slope
6. Stoupání se středovým otvorem

7. Mailbox
7. Poštovní schránka

8. Gentleman
8. Gentleman

9. Örkelljunga
9. Örkelljunga  

10. Angle
10. Úhel.

11. Prolonged angle
11.Úhel s prodloužením.

12. Middle hill
12. Středový pahorek.

13. Side gates
13. Přímá dráha s bočními brankami.

14. Cradle
14. Mulda

15. Fishbone
15. Rybí kost.

16. Channel
16. Rýna (Úžina)

17. Side hole in slope
17. Stoupání s bočním otvorem

18. Bridge
18. Lávka s tunelem ( Průsmyk)

19. Hill with gate
19. Pahorek se středovou brankou

20. Lightning
20. Blesk

21. Ditch
21. Přímá dráha s vodním příkopem 
22. Inclined hill with gate
22. Úhel s šikmým pahorkem a brankou.
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23. Ace box
23. Esovka.

24. Swedish ledge
24. Švédský stupeň

25. Money box
25. Pokladnička

26. Mailbox with three entrances
26. Poštovní schránka se třemi otvory

27. Angle with detour
27. Úhel s oklikou

28. Cross
28. Kříž

29. Möllberg-cradle
29. Möllbergova kolébka

30. Vertical hole in slope
30. Svislý otvor ve svahu

31. Horseshoe
31. Podkova.

32. Twin gate
32. Dvojitá branka

33. Stationary Scales
33. Stabilní váhy

34. Middle green
34. Náměstí.

35. Passage
35. Průchod

10. Following lanes can be built with or without green: 6, 8, 9, 14, 17, 25, 30, 31 and 33.
If these lanes are built without green they have no border line.
10. Dráhy 6,8,9,14,17,25,30,31 a 33 mohou být postaveny bez cílového kruhu.
      Pokud tyto dráhy nemají cílový kruh, nemají ani hraniční linii.

11. The playing area can be entered, but only for preparing a stroke. Its not allowed to
step on obstacles.
11. Vstup na dráhy je povolen pouze pro přípravu a provedení úderu. 
      Vstup na překážky není povolen.
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Lane 1 Single gate
Alternative 1: flat lane
Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.
Alternative 2: lane with slope
Border line is marked right after the end of slope.
Measurements: length of lane 9 – 13 meter
width of gate 13 – 18 cm
Dráha1.  -   Přímá dráha  s brankou.
Varianta1. rovná dráha
Hraniční linie:   Je označená 50 cm od hrany základní desky.

Varianta2. Dráha se sklonem
Hraniční     linie.   Je označená po ukončení svahu.
Rozměry.   Délka dráhy je 9,0 až 13,0 m.
                   Šířka branky je 13,0 až 18,0 cm.

Varianta 1

Varianta 2 Hraniční linie

Překládací linie



Pravidla minigolfu Českého minigolfového svazu Příloha 3: Zvláštní pravidla pro systém filcgolf (2.6)

Strana 7 z 31 aktualizace 15.03.2010

Lane 2 Double gate
Alternative 1: flat lane
Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.
Alternative 2: lane with slope
Border line is marked right after the end of slope.
Measurements: length of lane 9 – 13 meter
width of gate 13 – 18 cm
Others: First gate must not be smaller than second gate.
Dráha 2.  – Přímá dráha se dvěma brankami.
Varianta1. rovná dráha
Hraniční linie.  Je označena 50 cm od hrany základní desky.

Varianta2. dráha se sklonem
Hraniční linie:   je označená ihned po ukončení svahu.
Rozměry:   Délka dráhy je 9,0 až 13,0 m
                   Šířka branek je 13,0 až 18,0 cm.
Ostatní:      První branka nesmí být menší než druhá.

Hraniční linie
Varianta 2

Varianta 1
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Lane 3 Boxes
Measurements: length of lane 12 – 18 meter
distance between obstacles minimum 150 cm
width of passage way 14 – 20 cm
Border line: Border line is marked right at the end of the first box.
Helping line: A helping line is marked right at the end of the other boxes than the
first one.
Repositioning: If the ball comes to rest close before or on the helping line with its
point of contact, it can be repositioned at up to 50 cm from the
obstacle in the direction of the teeing-off area. If it has passed the
helping line, it can be repositioned at up to 50 cm from the obstacle in
the direction of the target.
Others: 4 or 5 boxes are permitted.
Dráha 3. -   Bedny (Kameny).
Rozměry:     délka dráhy je 12,0 až 18,0 m.
                     Vzdálenost mezi překážkami je minimálně 150 cm.
                     Šířka průchodu mezi kameny je minimálně 14 cm a maximálně 20 cm.
Hraniční linie:  Je označena souběžně se zadní hranou první bedny (kamene)
Pomocná linie:  Je označena souběžně se zadní hranou druhé a každé další bedny (kamene)
Překládání:    Pokud se míč zastaví před každou z pomocných linií, může být přeložen až
                      50cm od překážky směrem k základnímu poli. 
                      Pokud se míč zastaví na pomocné linii nebo za ní může být přeložen až 50 cm 
                      Směrem k cílové jamce.
Ostatní:         Na této dráze je povoleno 4 nebo 5 beden (kamenů)

Lane 4 German ledge
Alternative 1: flat lane with hole section in slope
Border line is marked 50 cm ahead teeing-off plate.
Alternative 2: lane with plateau and hole section in slope
Border line for alternative 2 is marked 50 cm from the end of the
teeing-off plate. If there is no flat part before the slope the border line
is marked at the end of the slope right at the beginning of the plateau.
Measurements: length of lane 7 – 12 meter
hole diameter 10 – 12 cm
Lane rule: If a ball coming from the teeing-off area leaves the lane, the stroke
counts and has to be retaken.

Pomocné linie

Překládací linie
50cm

Hraniční linie
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Dráha 4.    -    Německý stupeň.
Varianta 1.  Plochá dráha s cílovou jamkou ve svahu.
Hraniční linie:   Je označená 50 cmod zadní hrany základní desky.

Varianta 2.   Dráha s plošinou a cílovou jamkou ve svahu.
Hraniční linie:   Je označená na horní hraně nájezdu na plošinu a plošiny  
Rozměry:  Délka dráhy je 7,0 až 12,0 m
                  Průměr cílové jamky je 10 cm.
Zvláštní pravidlo:   Opustí-li míč po odehrání ze základního pole dráhu, úder se počítá a hraje 
                                se další úder

Lane 5 Optical illusion
Measurements: length of lane 12 – 18 meter
width of first obstacle 14 – 25 cm
with of passage way for other obstacles 14 – 20 cm
distance between obstacles minimum 150 cm
Border line: Border line is marked right at the end of the first gate.
Dráha 5.    – Optický klam.
Rozměry:   Délka dráhy je 12,0 m až 18,0 m
                   Šířka otvoru v první překážce je 14,0 cm až 25,0 cm.
                   Šířka průchozích otvorů u dalších překážek je 14,0 cm až 20,0 cm 
                   Vzdálenost mezi překážkami je minimálně 150 cm. 
Hraniční linie:  Je označená na zadní hraně první překážky.

Přibližně 
85cm

Přibližně
85cm

plošina

Překládací linie
20cm

Hraniční linie
Varianta 2

Varianta 1
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Lane 6 Middle hole in slope
Measurements: length of lane 7 – 12 meter (without green)
hole in slope 14 x 14 cm
obstacle behind hole see diagram
tip of obstacle 0 – 2 cm behind the hole
Border line: Lanes without green have no border line.
At lanes with green the border line is marked right behind the slope
section.
Dráha 6.  – Stoupání s otvorem.
Rozměry:   Délka dráhy je 7,0 m až  12,0 m bez cílového kruhu.
                   Otvor ve stoupání  je  čtverec 14 x 14 cm
                   Překážka za otvorem je viz. obrázek. Špička překážky je 0,0 cm až 2,0 cm za
                   otvorem.
Hraniční linie:     Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii
                             Na dráze s cílovým kruhem je hraniční linie označená na výjezdu  
                             z překážky. 

Pomocné linie

Překládací linie
50cm

Hraniční linie

Přibližně 40 cm

Hraniční linie
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Lane 7 Mailbox
Measurements: length of lane 9 – 15 meter
width of slot 5 – 6 cm
Border line: Border line is marked right behind the slope section.
Dráha 7.    – Poštovní schránka.
Rozměry. Délka dráhy je 9,0 m až 15,0 m 
                 Šířka mezery ve schránce je 5,0 až 6,0 cm.
Hraniční linie:  Je označena na výjezdu z překážky.

Lane 8 Gentleman
Measurements: length of lane 7 – 12 meter (without green)
Width of side gate 10 – 20 cm
Border line: Lanes without green have no border line.
At lanes with green the border line is marked right behind the slope
section.
Lane rules: If the ball comes to rest at the top of the trough-shaped obstacle, the
next stroke has to be played from the teeing-off area.
The target is reached at a track without green if the ball comes to rest
in the trough.
At a lane with green, the ball must pass the border line.
Dráha 8.  . Gentleman.
Rozměry: Délka dráhy bez cílového kruhu je 7,0 m až 12,0 m
                 Šířka mezery mezi překážkou a mantinelem je 10,0 cm až 20,0 cm
Hraniční linie.  Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.
                         Dráha s cílovým kruhem má hraniční linii na výjezdu z překážky.
Zvláštní pravidlo: Zastaví-li se míč v horní části překážky, hraje se další úder ze základního 
                             pole.
                             U dráhy bez cílového kruhu se za dosažení cíle považuje, zastaví-li se míč 
                             v prostoru v překážce. 
                             U dráhy s cílovým kruhem musí míč překonat hraniční linii.

Hraniční linie
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Lane 9 Örkelljunga
Measurements: length of lane 7 – 12 meter (without green)
width of bridge 16 – 20 cm
width of slot 7,5 – 9,5 cm
Border line: Lanes without green have no border line.
At lanes with green the border line is marked right behind the slope
section.
Dráha 9.  -   Örkelljunga.
Rozměry:   Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m bez cílového kruhu.
                   Šířka nájezdu je 16,0 cm až 20,0 cm. 
                   Šířka otvoru v překážce je 7,5 cm až 9,5 cm.
Hraniční linie:    Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.
                           Na dráze s cílovým kruhem je hraniční linie označená na výjezdu z překážky.       

   

Hraniční linie

Hraniční linie
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Lane 10 Angle
Measurements: length of lane 10 – 16 meter
width of track to hit the diagonal obstacle part 13 – 18 cm
width of obstacle for alternative 2 13 – 18 cm
Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.
If the lane is built with a slope before the obstacle, the border line is
marked at the end of the slope.
Repositioning for alternative 1:
If the ball comes to rest within the area ACD it can be repositioned at
up to 50 cm from the obstacle in the direction of the target.
If the ball comes to rest in the rectangle area ACFE it can be
repositioned at up to 50 cm from the obstacle in the direction of the
teeing-off area.
Repositioning for alternative 2:
If the ball comes to rest inside the obstacle and didn’t pass the helping
line right at the exit of the obstacle, it has to be repositioned at up to
50 cm from the obstacle in the direction of the teeing-off (see
diagram).
Dráha 10.  – Úhel.
Rozměry:     Délka dráhy 10,0 m až 16,0 m.
                     Varianta 1: Prostor pro odraz míče na překážce je úhlopříčka čtverce o straně 
                                       13,0 cm až 18,0 cm.
                      Varianta 2: Šířka průjezdu překážkou je 13,0 cm až 18,0 cm.
Překládací linie u varianty 1:   Pokud se míč zastaví v oblasti ACD na obrázku, může být míč 
                                                 přeložen až 50 cm ve směru k cílové jamce. 
                                                 Pokud se míč zastaví v oblasti ACFE na obrázku, překládá se   
                                                  míč až 50 cm ve směru k základnímu poli.
Překládací linie varianta 2:    Pokud se míč zastaví před nebo uvnitř překážky a neprojel 
                                               pomocnou linií na zadní hraně překážky, překládá se až 50 cm 
                                               ve směru k základnímu poli. ( viz obrázek.)

Překládácí linie
50 cm

Pomocná linie

Varianta 1

Varianta 2

Hraniční linie
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Lane 11 Prolonged angle
Measurements: length of lane 13,5 – 18 meter
width of track to hit the diagonal obstacle part 13 – 18 cm
further measures see diagram
Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.
Repositioning: see diagram
Dráha 11.  – Úhel s prodloužením.
Rozměry:    Délka dráhy je 13,0 m až 18,0 m.
                   Šířka odrazového prostoru na překážce je uhlopříčka čtverce o straně 13,0 cm až 
                   18,0 cm.
                    Další značení viz. obrázek. 

Překládací linie
50 cm

Překládací linie
50 cm

Pomocná linie

Pomocná linie

Hraniční linie
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Lane 12 Middle hill
Measurements: length of lane 7 – 9 meter
target hole 10 x 10 cm
Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.
Repositioning: If the ball comes to rest at the top of the hill it can be repositioned at
up to 20 cm from the end of the hill parallel to the boundary in the
direction from which it has come from. It can also be played from the
point on the hill where it has come to rest.
Dráha 12.  – Středový pahorek.
Rozměry:     Délka dráhy je 7,0 m až 9,0 m.
                     Cílový otvor je čtverec o rozměrech 10,0 cm x 10,0 cm
Hraniční linie:   Je označená 50 cm od hrany základní desky.
Překládání:        Pokud se míč zasaví na vrcholu kopce, může se přeložit na překládací linii, 
                          která je 20 cm od úpatí kopce a to ve směru, odkud byl míč zahrán.
                          Může se ale hrát i z místa kde se míč zastavil.

Lane 13 side gates
Alternative 1: flat lane
Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.
Alternative 2: lane with slope
Border line is marked right after the end of the slope.
Measurements: length of lane 9 – 15 meter
width of side gates 7 – 9 cm
Dráha 13.   -  Přímá dráha s bočními brankami. 
                 Varianta 1: rovná dráha.
Hraniční linie: je označená 50 cm od hrany  základní desky.
                  Varianta 2: Dráha se sklonem:  
Hraniční linie: je označená ihned po ukončení stoupání.
Rozměry:   Délka dráhy je 9.0 m až 15,0 m.  
                   Šířka otvoru v překážce je 7,m0 cm až 9,0 cm.  

Překládací linie
50 cm

Překládací linie
20 cm

Hraniční linie
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Lane 14 Cradle
Measurements: length of lane 7 – 12 meter (without green)
width of gate 13 – 18 cm
Border line: Lanes without green have no border line.
At lanes with green the border line is marked right behind the slope
section.
Lane rules: If the ball comes to rest at the top of the cradle, the next stroke has to
be played from the teeing-off area.
The target is reached at a lane without green if the ball comes to rest
in the cradle.
At a lane with green the ball must pass the border line.
Dráha 14.   – Mulda.
Rozměry:  Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m bez cílového kruhu.
                  Šířka průchodu v překážce je 13,0 cm až 18,0 cm.
Hraniční linie:       Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.
                               U dráhy s cílovým kruhem je hraniční linie vyznačená na výjezdu 
                               z překážky.
Zvláštní pravidlo.   Pokud se míč zastaví v horní části překážky, hraje se další úder ze 
                               základního pole.
                               Na dráze s cílovým kruhem musí míč projet překážkou a hraniční linií
                               na jejím výjezdu

Varianta 1

Hraniční linie

Hraniční linie

Varianta 2
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Lane 15 Fishbone
Measurements: length of lane 12 – 16 meter
width of passage way 13 – 20 cm
Border line: Border line is marked right after the end of slope.
Others: 4 or 5 obstacles are permitted
Dráha 15.  – Rybí kost.
Rozměry: Délka dráhy je 12.0 m až 16,0 m.
                 Šířka průchodu mezi překážkami je 13,0 cm až 20,0 cm.
Hraniční linie:      Je označená ihned po skončení svahu.
Ostatní:    Na dráze je povoleno 4 nebo 5 překážek.

Hraniční linie

Hraniční linie
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Lane 16 Channel
Alternative 1: flat lane
Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.
Alternative 2: lane with slope
Border line is marked right after the end of slope.
Measurements: length of lane 8 – 16 meter
width of passage way 13 – 20 cm
Repositioning: If the ball comes to rest close before or on the helping line with its
point of contact, it can be repositioned at up to 50 cm from the
obstacle in the direction of the teeing-off area. If it has passed the
helping line, it can be repositioned at up to 50 cm from the obstacle in
the direction of the target.
Dráha16.   -    Rýna (Úžina).
Varianta 1. Rovná dráha
Hraniční linie:     Je označená 50 cm od hrany základní desky.
Varianta 2.    Dráha se sklonem.   
Hraniční linie:  Hraniční linie je označená ihned po ukončení svahu.
Rozměry:   Délka dráhy je 8,0 m až 16,0 m.
                   Šířka průchodu v překážce je 13,0 cm až 20,0 cm.
Pomocná linie:- Varianta1.  Pokud se míč zastaví před nebo na pomocné linii překládá se zpět 
                                              až 50 cm od překážky směrem k základnímu poli.Pokud byla 
                                              pomocná linie překonána,. Překládá se až 50cm k cílové jamce.

Překládací linie
50 cm

Pomocná linieHraniční linie

Varianta 2

Varianta 1

Hraniční linie
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Lane 17 Side hole in slope
Alternative: Green can be positioned in 90 degree angle to the lane.
Measurements: length of lane 7 – 12 meter (without green)
width of hole in slope 10 x 12 cm up to 13 x 12 cm
Target hole: The hole in slope can also be positioned 5 - 10 cm off the frame.
Border line: Lanes without green have no border line.
At lanes with green the border line is marked right behind the slope
section.
Dráha 17.   -  Stoupání s bočním otvorem.
Varianta:  - Dráha může mít cílový kruh umístěn pod úhlem 90°od dráhy. 
Rozměry:   Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m bez cílového kruhu.
                   Rozměr otvoru ve svahu může být 10,0 x 12,0 cm až 13,0 x 12,0 cm
                   Otvor ve svahu může být umístěnsvou boční hranou také 5,0 až 10,0 cm od rámu 
                  Dráhy.
Hraniční linie:       Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.
                              Dráha s cilovým kruhem má hraniční linii označenou na výjezdu 
                              z překážky.

Lane 18 Bridge
Measurements: length of lane 8 – 16 meter
width of passage way 15 – 20 cm
Border line: Border line is marked right at the end of the obstacle boxes.
Repositioning: Repositioning line is marked 50 cm behind the end of the slope.
Others: The obstacle must have a roof at the position of the border line.
Dráha 18.    -  Lávka s tunelem (Průsmyk).
Rozměry:      Délka dráhy je 8,0 m až 16,0 m.
                     Šířka průchodu překážkou je 15,0 cm až 20,0 cm.
Hraniční linie:  Je označená na samém konci překážky.
Překládací linie:  je označená 50 cm za koncem svahu. 
Ostatní.   Překážka musí být v místě hraniční linie zastřešená.

Hraniční linie
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Lane 19 Hill with gate
Measurements: length of lane 9 – 15 meter
width of gate 13 – 18 cm
Border line: Border line is marked right at the end of the gate on the hill.
Repositioning: Repositioning line is marked 50 cm behind the end of the hill.
Dráha 19.   -   Pahorek se středovou jamkou.
Rozměry:   Délka dráhy je 9,0 m až 15,0 m.
                   Šířka otvoru je 13,0 cm až 18,0 cm.
Hraniční linie:   Je označená na zadní hraně otvoru v překážce.
Překládací linie:  Je označená 50 cm za koncem kopce.

Lane 20 Lightning
Measurements: length of lane 11 – 14 meter
width of passage way 13 – 18 cm
Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.
Dráha 20.   -   Blesk.
Délka dráhy.   Je 11.0 m až 14,0 m.
Šířka průchodu je 13,0cm až 18,0 cm.
Hraniční linie:  Je označená 50 cm od hrany základní desky.

Hraniční linie

Hraniční linie

Hraniční linie
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Lane 21 Ditch
Alternative 1: lane without gate
Alternative 2: lane with gate behind the bunker
Measurements: length of lane 11 – 15 meter
Border line: Border line is marked right at the beginning of the lane behind the
bunker.
Lane rules: The obstacle has not been passed successfully when the ball has
flown over the end of the bunker outside the boundary lines or has
touched the bunker (or a mat in the bunker). In this case the stroke
counts and has to be retaken.
At lanes with an additional gate behind the bunker the intended path
for the ball is through the gate.
Dráha 21.  -   Přímá dráha s vodním příkopem.
 Varianta1:  dráha bez brány 
 Varianta2:  dráha s bránou za překážkou.
Rozměry:   Délka dráhy je 11,0 m až 15,0 m.
Hraniční linie:  Je označená ihned začáteční hraně dráhy za překážkou.
Zvláštní pravidlo:    Překážka nebyla překonána úspěšně, pokud míč přelétl konec překážky 
                                 Mimo hranici dráhy,nebo se dotkl prostoru v překážce. V tomto případě 
                                 se počítá úder a hraje se znovu ze základního pole.   
                                Na drahách s bránou za překážkou musí míč projít bránou.

Lane 22 Inclined hill with gate
Measurements: length of lane 11 – 16 meter
width of gate 13 – 18 cm
Border line: Border line is marked right at the end of the gate.
Repositioning: Repositioning line is marked 50 cm behind the end of the incline.

Hraniční linie

Brána
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Dráha 22.  -  Úhel s šikmým pahorkem a brankou.
Rozměry:    délka dráhy je 11,0 m až 16,0 m. 
                 Šířka branky je 13,0 cm až 18,0 cm.
Hraniční linie:    Je označená na zadní hraně branky.
Překládací linie:  Je odnačená 50 cm za koncem stoupání

Lane 23 Ace box
Measurements: length of lane 7 – 12 meter
width of gate 13 – 20 cm
Border line: lane without border line
Dráha 23. -    Esovka.
Rozměry: Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m.
Šířka brány je 13,0cm až 20,0 cm.
Hraniční linie:   Tato dráha nemá hraniční linii.

Lane 24 Swedish ledge
Measurements: length of lane 9 – 12 meter
further measurements see diagram
Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.

Šikmina

Překládací linie
50 cm

Hraniční linie
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Repositioning: If the ball comes to rest closer than 20 cm to the slope of the ledge, it
can be repositioned at up to 20 cm away from the slope parallel to the
boundary lines.
If the ball comes to rest closer than 20 cm to the swedish ledge it can
be repositioned at up to 20 cm at right angles.
Dráha 24.   -  Švédský stupeň.
Rozměry.    Délka dráhy je 9,0 m až 12,0 m.
                    Další rozměry dle obrázku.
Hraniční linie:     Je označená 50 cm od hrany základní desky.
Překládání:        Pokud se míč zastaví blíže než 20 cm od nájezdu na na plošinu, může se 
                          přeložit až 20 cm od hrany nájezdu na rovnoběžnou překládací linii.
                          Pokud se míč zastaví blíže než 20 cm od Švédského stupně, může se přeložit 
                          Až 20 cm v pravém úhlu.

Lane 25 Money box
Measurements: length of lane 7 – 12 meter (without green)
measurements of slot see diagram
tip of obstacle 0 – 2 cm behind the hole
Border line: Lanes without green have no border line.
At lanes with green the border line is marked right behind the slope
section.
Dráha 25.   -  Pokladnička.
Rozměry:      délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m. bez cílového kruhu.
                      Ostatní rozměry viz. obrázek.
                      Špička překážky je 0 až 2,0 cm za otvorem.
Hraniční linie:  Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.
                         Na dráze s cílovým kruhem je hraniční linie vyznačená na výjezdu
                          z překážky.

Hraniční linie

Hraniční linie
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Lane 26 Mailbox with three entrances
Measurements: length of lane 9 – 15 meter
width of ace box (option one) 12 – 14 cm
width of side gates 15 – 20 cm
slot for passing to the green 5 – 6 cm
Lane rule: This lane is defined with two targets and each player can choose one
option A or B whenever he wants.
Option A is the ace box (middle gate). For this option there is no
border line defined.
The option B is to pass one of the side gates and the slot and go for
the target hole in the green. For this option the borderline is marked
right behind the slope section.
Dráha 26.     -  poštovní schránka se třemi otvory.
Rozměry.   Délka dráhy je 9,0 m až 15,0 m.
                  Šířka esového otvoru je 12,0 cm až 14,0 cm.
                  Šířka bočních otvorů je 15,0 cm až 20,0 cm.
                  Mezera k přechodu míče do cílového kruhu v bočních otvorech je 5,0 cm až 6,0 cm. 
Zvláštní pravidlo.    Tato dráha má určeny dva cílové prostory.každý hráč si může zvolit jeden  
                                 Cíl, Variantu A nebo B, kdykoli se mu zachce.
Varianta A je ,,Eso box“(prostřední brána) U této možnosti není hraniční linie.
Varianta B je hra na boční okno a průjezd míče do cílového kruhu. Pro tuto možnost je hraniční 
               linie na výjezdu z překážky. 

Lane 27 Angle with detour
Measurements: length of lane (recommended measures !!) see diagram
width of track to hit the diagonal obstacle part 13 – 18 cm
Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.
Repositioning: area A analogous lane 11
area B an C analogous lane 10
Dráha 27.   -  Úhel s oklikou.
Rozměry:    Délka dráhy (doporučené rozměry) viz obrázek.
                    Prostor pro odraz míče na překážce je úhlopříčka čtverce o straně13,0cm až 18,0 cm.
Hraniční linie:   Je označená 50 cm od hrany základní desky.
Překládání:   V prostoru dráhy obdobné dráze 11. V oblasti B,C  obdobné dráze 10.

Krajní bránaKrajní brána ,,Eso box“
Hraniční linie
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Lane 28 Cross
Measurements: length of lane 9 – 13 meter
width of central passage way 13 – 18 cm
Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.
Repositioning: Repositioning lines are marked 50 cm from the ends of the wings and
from the obstacle to all directions (see diagram)
If the ball comes to rest inside the obstacle or on the second helping
line with its point of contact, it can be repositioned at up to 50 cm from
the obstacle in the direction of the teeing-off area.
Dráha 28.  -   Kříž.
Rozměry:   Délka dráhy je 9,0 m až 13,0 m.
                   Šířka průchodu v překážce je 13,0 cm až 18,0 cm.
Hraniční linie:    Je označená 50 cm od hrany základní desky.
Překládání:      Překládací linie jsou označeny 50 cm od konců křídel kříže a od překážky ve
                         všech směrech  ( viz. obrázek.)
Pokud se míč zastaví uvnitř překážky nebo na druhé pomocné linii, může se přeložit až 50 cm od 
překážky ve směru k základnímu poli. 

Hraniční linie

Překládací linie
50cm

Pomocná linie

Překládací linie
50cm

Přibližně 800 cm
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Lane 29 Möllberg-cradle
Measurements: length of lane 7 – 12 meter
width of target 13 – 20 cm
Border line: lane without border line
Target: the cradle
Dráha 29.  -   Möllbergova kolébka.
Rozměry: Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m.
                Šířka cíle je 13,0 cm až 20,0 cm.
Hraniční linie:   Dráha nemá hraniční linii.
Cíl:   Kolébka. 

Překládací linie
50cm

Hraniční linie

Pomocné linie

Cílový prostor

Výjezd (propad)
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Lane 30 Vertical hole in slope
Measurements: length of lane 7 – 12 meter
vertical hole in slope 7 x 12 cm / see diagram
obstacle in front of hole in slope see diagram
Border line: Lanes without green have no border line.
At lanes with green the border line is marked right behind the slope
section.
Dráha 30. -   Svislý otvor ve svahu.
Rozměry:   Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m.
                   Svislý otvor ve svahu je 7,0 cm x 12,0 cm viz obrázek.
                  Překážka v přední části  otvoru ve svahu viz obrázek.
Hraniční linie:   Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.
                         Na dráze s cílovým kruhem je hraniční linie vyznačená na výjezdu z překážky.

Lane 31 Horseshoe
Measurements: length of lane 7 – 12 meter
hole in horseshoe 6 x 8 cm see diagram
width of horseshoe 12 – 16 cm
Border line: Lanes without green have no border line.
At lanes with green the border line is marked right behind the slope
section.
Dráha 31. – Podkova.
Rozměry:   Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m.
                  Otvor v podkově je 6,0 cm x 8,0 cm. viz obrázek.
                  Šířka podkovy je 12,0 cm až 16,0 cm.
Hraniční linie:   Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.
                            Na dráze s cílovým kruhem je hraniční linie vyznačená na výjezdu z překážky

Hraniční linie
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Lane 32 Twin gate
Measurements: length of lane 9 – 15 meter
gate distance to the frame 5 – 28 cm
gate size 12 – 18 cm
closed area in the center minimum 10 cm
Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.
Dráha 32. -   Dvojitá branka.
Rozměry:   Délka dráhy je 9,0 m až 15,0 m.
                  Vzdálenost branky od mantinelu je 5,0 cm až 28,0 cm. 
                  Velikost průchodu v brance je 12,0 cm až 18,0 cm.
                  Uzavřený prostor mezi brankami ve středu překážky je minimálně 10,0 cm.
Hraniční linie:    Je označená 50 cm od hrany základní desky.

Hraniční linie

Hraniční linie
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Lane 33 Stationary scales
Measurements: length of lane 7 – 12 meter (without green)
height of slope 0 – 50 cm
(means alternative with small ramp on a flat lane)
height of ramp 10 – 15 cm
width of ramp 16 – 20 cm
width of slot 5 – 6 cm
height of slot 5 – 6 cm
Border line: Lanes without green have no border line.
At lanes with green the border line is marked right at the end of the obstacle.
Dráha 33.   -   Stabilní váhy.
Rozměry:   Délka dráhy je 7,0 m až 12,0 m bez cílového kruhu.
                 Výška stoupání je 0 až 50,0 cm. (altarnativní možnost s malou rampou na ploché dráze.)
                   výška rampy je 10,0 cm až 15,0 cm.
                    šířka rampy je 16,0 cm až 20,0 cm.
                    šířka propadu do cílového kruhu je 5,0 cm až 6,0 cm.
                    výška propadu do cílového kruhu je 5,0 cm až 6,0 cm.
Hraniční linie:   Dráha bez cílového kruhu nemá hraniční linii.
                         Na dráze s cílovým kruhem je hraniční linie vyznačená na výjezdu z překážky.

Lane 34 Middle green
Measurements: length of lane 10,5 – 13,5 meter
Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.
Measurements: length of lane 10,5 – 13,5 meter
Border line: Border line is marked 50 cm ahead the teeing-off plate.
Dráha 34.  – Náměstí
Rozměry:   Délka dráhy je 10,5 m až 13,5 m.
Hraniční linie:    Je označená 50 cm od hrany základní desky.

Hraniční linie



Pravidla minigolfu Českého minigolfového svazu Příloha 3: Zvláštní pravidla pro systém filcgolf (2.6)

Strana 30 z 31 aktualizace 15.03.2010

Lane 35 Passage
Measurements: length of lane 9 – 15 meter
height of hill 30 – 50 cm
radius of hill profiles about 50 cm
width of passage 15 – 20 cm
position of obstacle just at the top of the hill
heigth of obstacle at the hill 5 – 6 cm
Border line: The border line is marked right at the end of the passage and on both
sides right after the top of the hill.
Dráha 35.  -  Průchod.
Rozměry:   Délka dráhy je 9,0 m až 15,0 m.
                  Výška kopce je 30,0cm až 50,0 cm.
                  Poloměr profilu kopce je asi 50,0 cm.
                  Šířka průchodu je 15,0 cm až 20,0 cm.
Umístění překážky je na vrcholu kopce.
Výška překážky na kopci je 5,0 cm až 6,0 cm.
Hraniční linie: je označená na konci průchodu a na obou kopcích těsně za vrcholem kopců.

Hraniční linie
Překládací linie
50cm

Hraniční linie
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Tato pravidla byla schválena Sportovně technickou komisí ČMGS, prezidiem ČMGS a konferencí
Českého minigolfového svazu. Podkladem těchto pravidel byl WMF rulebook – mezinárodní 
sportovní pravidla Světové federace minigolfu, čísla uvedených podkladů jsou uvedeny v závorkách 
za názvy jednotlivých částí pravidel. Více na: http://www.minigolfsport.com/.
Český text má přednost před anglickou verzí.
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