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MINIGOLF BŘEZOVÁ
Pravidla hry
1. Minigolf se hraje na čtrnácti drahách s překážkami (jedno kolo). Celkem je jedna hra tvořena třemi
koly. Po dohrání jednoho kola se hráč přesouvá opět na dráhu č. 1. atd., než všechny dráhy nenavštíví
třikrát. Min. doba pro vpuštění na hřiště je jedna hodina hry. Hráč je na hřiště vpuštěn po zaplacení
ceny za hru dle platného ceníku.
2. Postavení hráče je vždy mimo dráhu. Je zakázáno vstupovat na plochu drah!
3. Minigolf se hraje pouze s holemi a míčky k této hře určenými. Tyto jsou hráči zapůjčeny u vstupu
na hřiště po zaplacení ceny za hru. Po skončení hry je hráč zároveň povinen zapůjčenou výbavu (hůl,
míček, tužku) vrátit obsluze minigolfu.
4. Cílem hry je dopravit v co nejmenším počtu úderů míček ze základního umístění do jamky na dráze.
Vítězem je hráč s nejmenším součtem úderů na všech drahách za všechna tři kola.
5. Úder smí být proveden, je-li míček v klidu.
6. Každý úder se započítává jako jeden bod. Jestliže míček po šesti úderech nedosáhne jamky, hráč
obdrží jeden trestný úder a zapíše si do karty bodů sedm, což je nejvyšší možný počet na dráze.
7. Začíná se hrát ze základního umístění (černý obdélník na kraji). Pokud míček při úderu nepřekoná
překážku na dráze, musí hráč další úder hrát opět ze základního umístění. Pokud je překážka na dráze
překonána, ale není dosaženo jamky, hraje hráč další úder z místa, kde se míček zastavil. Zastavil-li se
míček u mantinelu dráhy, je možné jej položit kolmo (cca 20 cm od mantinelu) a hrát úder z tohoto
místa.
8. Míček se z jamek vyjímá zásadně rukou.
9. Pokud míček opustí dráhu, hraje se další úder ze základního umístění, není však započítáván žádný
trestný bod, ani není úder počítán jako platný.
10. Hra na dráze je ukončena, jestliže hráč dostal míček v souladu s pravidly do jamky.
11. V případě ztráty zapůjčené hole nebo míčku je hráč povinen obsluze minigolfu uhradit tuto cenu:
- ztracená či zničená hůl – 350,- Kč
- ztracený či zničený míček – 50,- Kč

