
Zpráva rozhodčího 
Datum turnaje  4. června 2022  
Turnaj   Open Radotín  
Místo konání  Minigolfový areál v Prvomájové ulici, Praha Radotín  

Vrchní rozhodčí Jana Florentýna Zatloukalová  
Rozhodčí   Tomáš Navrátil, Robert Beran  
Jury    Richard Fischer, Jana Florentýna Zatloukalová,   
    Tomáš Navrátil, Josef Makovec, Eva Macourová  

DISCIPLINÁRNÍ TRESTY 

Žádné tresty nebyly uděleny. 

ZPRÁVA O TECHNICKÉM STAVU HŘIŠTĚ 

HRÁČ KLUB REG. Č. PŘŠESTUPEK TREST UDĚLIL ZÁPIS RP
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DRÁHA ZÁVADA ZPSŮSOB ODSTRANĚNÍ, DOPORUČENÍ

1

2

3 Karabach: vydrolený tmel v levé části nájezdu na 
překážku

znovu vytmelit a přebrousit

4

5

6 Proudy: chybějící červená čára dokreslit čáru

7 Looping: chybějící červená čára dokreslit čáru

8 Příčky: volně uložené překážky, hrozí posunutí při 
hře

vyznačit na dráze správné umístění 
překážek

9

10

11 Trubka: chybějící červená čára (odlepená barevná 
páska)

obnovit značení červenou páskou

12

13



Poznámka rozhodčího: 
Dráha č. 9 (Labyrint) vykazuje zhoršený průběh vlivem letité desky, oprava možná pouze 
výměnou desky. Deska se základním polem ulomená a vydrolená, poškození nenarušuje 
hru. Dráha hratelná. 
Dráha č. 12 (Most) má hrubší povrch vlivem stáří, dostatečná oprava možná pouze 
výměnou desek nebo celé dráhy. Dráha hratelná. 

HODNOCENÍ HŘIŠTĚ A ÚROVNĚ USPOŘÁDÁNÍ TURNAJE ZE STRANY POŘADATELE 
(Vrchní rozhodčí hodnotí známkou 1 až 5 jako ve škole) 

14 Položené kužely: chybějící červená čára na vrcholu 
překážky

dokreslit čáru

15

16

17

18 Šnek: chybějící červená čára dokreslit čáru

DRÁHA ZÁVADA ZPSŮSOB ODSTRANĚNÍ, DOPORUČENÍ

HODNOCENÍ ZN. KOMENTÁŘ

Čistota drah 1 Dráhy precizně čisté.

Stav mantinelů 1 V pořádku, bez připomínek.

Stav drah a spojů 1-2 Viz Zpráva o technickém stavu, poznámka 
rozhodčího.

Značení drah a překážek 1 Chybějící značení doplněno vyjma dráhy č. 
14.

Zajištění oprav a úprav drah pořadatelem 1 Všechny úpravy s výjimkou značení dráhy 
č. 14 vyřešeny a provedeny.

Respektování pokynů rozhodčích 1 Bezkonfliktní průběh v přátelské sportovní 
atmosféře.

Vyhlašování skupin a časový rozpis 1-2 S ohledem na velikost turnaje nebyl časový 
rozpis nutný, ke zbytečným zdržením 
nedocházelo.

Zajištění úklidových prostředků 1 Vše k dispozici.

Průběžný úklid drah pořadatelem 1 Bylo nutné pouze při dohrávání turnaje v 
silném dešti.

Administrativa (pásky, pravidla, SŘ) 1 Vše k dispozici.

Trénink a rozehrání (rozsah, zajištění) 1 V dostatečném rozsahu a bez problémů.

Úroveň slavnostního zahájení 1 Běžné.

Úroveň slavnostního ukončení 2 Bez stupňů vítězů (vlivem špatného počasí)

Úroveň cen pro vítěze 1 Poháry, medaile a věcné ceny.



PODPISOVÝ ZÁZNAM VRCHNÍHO ROZHODČÍHO 

Jana Florentýna Zatloukalová 
reg. č. 4071 

Úroveň diplomů pro vítěze 1 Diplomy pro mládežnické kategorie.

Vedení výsadkové tabule a její přehlednost 1 Online na webu + přehledná obrazovka s 
výsledky.

Vedení průběžného pořadí 1 Online na webu + přehledná obrazovka s 
výsledky, zajištěna stálá aktualizace.

Občerstvení v areálu hřiště 1 Základní nabídka turnajového občerstvení, 
dostatek pití, dobré personální pokrytí.

Úroveň sociálního zařízení (WC, umyvadla) 1 Dostatečné a stále udržované v čistém 
stavu.

Zajištění zázemí pro hráče 1 Stoly, sezení, krytá terasa, vnitřní prostory, 
dostatek místa pro všechny hráče.

HODNOCENÍ ZN. KOMENTÁŘ
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