
Rozpis 5. klubového turnaje 
Yamka Minigolfclub Butovice 

 
Všeobecná ustanovení: 

1. Pořadatel 
Yamka Minigolfclub Butovice 

2. Termín 
7. dubna 2022 
Slavnostní zahájení: 7. dubna 2022 v 18.00 v areálu Minigolfu Kotva 
Slavnostní zakončení: 7. dubna 2022 v 19.45 v areálu Minigolfu Kotva 

3. Místo konání 
Minigolf Kotva, eternit 

4. Vedení turnaje  
Ředitel turnaje – Tomáš NavráOl 
Hlavní rozhodčí – Jana Florentýna Zatloukalová 

5. Účast 
Turnaj pro členy Yamka MC Butovice, registrované hráče minigolfu z jiných klubů a pro 
širokou veřejnost. V rámci turnaje se uskuteční vložený turnaj přípravek pro 
registrované hráče do 13 let včetně. 

6. Přihlášky  
Nahlásit se do turnaje stačí v den konání turnaje tak, aby hráč sOhl odehrát turnaj do 
19:45 hod. 

7. Startovné  
Obsaženo v ročním poplatku za klubové členství; pro ostatní kluby a veřejnost dle 
aktuálního ceníku vstupného Minigolfu Kotva. 

8. Rozlosování  
Bude učiněno na místě těsně před zahájením turnaje. 



Technická ustanovení 

1. Pravidla 
Hraje se 1 nebo 2 okruhy na 18 eternitových drahách. Hraje se dle pravidel WMF 
s výjimkou maximálního počtu úderů na jedné dráze – každý neregistrovaný hráč má 
na každé dráze 3 pokusy; při nezdolání dráhy na 3 pokusy zapíše maximální počet – 4.  

Vedení turnaje může před turnajem rozhodnout, že z důvodu nízkého počtu hráčů se 
odehraje turnaj bez této výjimky, tedy že se bude hrát na maximální počet 6, resp. 7 
úderů. 

Vedení turnaje může také před turnajem rozhodnout, že soutěž v kategorii 
veřejnostních hráčů se uskuteční pouze na 1 okruh. Turnaj se uskuteční, pokud se jej 
zúčastní alespoň 5 hráčů. 

Vložený turnaj přípravek se hraje na drahách číslo 1-9. Plah pro něj doplnění dle 
samostatného rozpisu ČMGS. 

2. Kategorie  
Jedna smíšená kategorie závodních hráčů a jedna smíšená kategorie hráčů 
veřejnostních. 

3. Schéma soutěže 
Hrají se 1-2 okruhy dle počtu hráčů. 

4. Určení pořadí 
U prvních tří míst se při rovnosO počtu úderů provede rozřazování formou rozstřelu. 

5. Ceny 
Diplomy pro 1. – 3. místo. 

6. Trénink  
Volný kdykoliv dle otevírací doby Minigolfu Kotva. 

 
Za Yamka Minigolfclub Butovice 
Tomáš NavráOl


