MINIGOLF MADARAS Spišská Nová Ves
PRAVIDLÁ
1. Areál minigolfu tvorí 18 jamiek. Hra na jamke sa začína v priestore před mantinelmi,
kde si môžete loptičku na umelú trávu ľubovolne umiestniť.
2. Před každou hrou dostanú hráči tzv. score kartu, do ktorej si zapisujú výsledky na
jednotlivých tratiach.
3. Pre hru na jednéj jamke je doporučený počet hráčov 4. Před každou hrou je potrebné
určiť poradie hráčov, v akom pôjdu hrať jednotlivé jamky. Začína hráč číslo jedna
a hrá, pokiaľ nedostane svoju loptičku do jamky. Potom nastupuje hráč číslo dve.,
atď.
4. Cieľom hry je dopraviť s čo najmenším počtom úderov, loptičku zo základného
postavenia do jamky. Víťazom je hráč, s najmenším súčtom úderov na všetkých
tratiach.
5. Trate sa hrajú v poradí od 1 do 18, podľa číselného označenia tratí.
6. Pokiaľ sa loptička při hre octne mimo trať, je vrátená zpäť na mieste, v ktorom trať
loptička opustila a hráč si pripočíta jeden trestný bod. V tomto prípade si hráč môže
posunúť loptičku kolmo od mantinelu na vzdialenosť cca do 20cm.
7. Maximálny počet úderov na jamku je 6. Pokiaľ sa nepodarí dopraviť loptičku do jamky
na šesť úderov, hráč dostane jeden „trestný úder“ a zapíše si do tabulky 7.
8. Ak sa zastaví loptička u okraja trate alebo v blízkosti mantinelu, je možno loptičku
položiť kolmo k mantinelu cca do 20 cm a hrať úder z tohoto miesta – bez trestného
bodu.
9. V prípadoch, keď sa loptička zastaví v niektorej umelej prekážke v priestore trate piesok, môže hráč pokračovať v hre z tejto prekážky. Môže si tiež loptičku umiestniť
cca 20cm od okraja téjto prekážky a to v mieste, kadiaľ bola loptička do prekážky
zahraná, ale pripočíta si jeden trestný bod.
10. Pokiaľ loptička skončí u niektorých z prírodných prekážok (kamene, palisády a pod),
postupuje sa jako v prípade zastavenia u mantinelu - je možno loptičku položiť kolmo
k mantinelu cca do 20 cm a hrať úder z tohoto miesta – bez trestného bodu

