Soutěžní řád
České asociace discgolfu
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Tento Soutěžní řád (SŘ) stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží
pořádaných a zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci ČR
v discgolfu.
2. ČADG organizuje 1. Discgolfovou ligu (DGL), Regionální discgolfovou ligu (RDL) a
Mistrovství ČR v různých disciplínách.
3. Výklad SŘ jsou oprávněni dělat členové Výkonné rady (VR) ČADG.
4. Všechny turnaje se hrají podle Oficiálních pravidel PDGA.
5. Všechny turnaje 1. DGL a všechna Mistrovství České republiky se řídí současně také
Soutěžním manuálem PDGA.

Čl. 2
1. Discgolfová Liga
1. Discgolfová liga (1. DGL) se skládá z ligových turnajů kategorie A a B. Turnaje
kategorie A jsou 4 a jsou vybrány před začátkem sezóny VR ČADG.
2. Vybrané turnaje musí splňovat níže popsaná kritéria nebo jim musí VR udělit
jednorázovou výjimku.
3. Přidání všech turnajů 1. DGL do kalendáře turnajů podléhá schválení VR.
4. Dva turnaje kategorie A od sebe dělí nejméně 10 dní, tři turnaje kategorie A od sebe
dělí nejméně 45 dní.
5. Účastníkem 1. DGL může být každý člen ČADG.
6. Účastníkem turnaje 1. DGL může být i hráč, který není členem ČADG.
7. Hráčské kategorie (HK) vyhlášené pro 1. DGL:
a. Open (MPO) - všichni muži a ženy
b. Women (FPO) - všechny ženy
c. Master (MP40) - 40 let a starší
d. Grandmaster (MP50) - 50 let a starší
e. Junior 1 (MJ18) - 18 let a mladší
f. Junior 2 (MJ15) - 15 let a mladší
g. Junior 3 (MJ12) - 12 let a mladší
8. Nejbližší kategorie pro jednotlivé hráčské kategorie:
a. FPO – MPO, MP40 nebo MP50, v závislosti na věku
b. MP40 – MPO
c. MP50 – MP40, následně MPO
d. MJ18 – MPO nebo FPO
e. MJ15 – MJ18, FPO, MPO
f. MJ12 – MJ15, MJ18, FPO, MPO
9. Pokud se turnaje v některé HK vyhlášené pro 1. DGL zúčastní méně než 4 hráči, je
odehrání této kategorie v kompetenci ředitele turnaje.
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10. Pokud je kategorie odehrána s počtem hráčů menším než 4, jsou výsledky těchto hráčů
pro výpočet jejich bodového zisku z turnaje zařazeny do nejbližší kategorie, která byla
na turnaji odehrána a počet hráčů v této kategorii spolu s přidanými výsledky výše
uvedených hráčů dosáhne alespoň počtu 4.
11. Pokud není tato kategorie odehrána, její hráči odehrají turnaj v nejbližší kategorii.
Bodový zisk z turnaje si přenesou do své HK.
12. Každý účastník 1. DGL soutěží v HK, jejíž požadavky splňuje. V případě více možných
kategorií soutěží, tedy je účastníkem 1. DGL v HK, ve které se zaregistroval na svém
prvním turnaji 1. DGL v roce 2018.
13. Herní systém na turnajích 1. DGL: 3 x 18 jamek. Pořadatel turnaje může soutěž rozšířit
o případné semifinále a finále nebo o finále.

Čl. 2.1
Turnaje kategorie A
1. Minimální požadavky na turnajové centrum a povinné oficiality:
a. kryté zázemí pro všechny účastníky turnaje. Ne dále než 10 minut chůze k
nejbližšímu výhozišti,
b. umístění leaderboardu se skóre aktualizovaným po každém kole,
c. možnost stravování v bezprostředním okolí hřiště (restaurace, dovoz jídla,
catering),
d. toalety,
e. zahajovací ceremonie a hráčská schůzka by měly proběhnout v předvečer
výhozu prvního kola s doporučenou účastí zástupce politické reprezentace
města/hotelu/provozovatele hřiště,
f. závěrečná ceremonie s předáním ocenění nejlepším hráčům musí proběhnout
do 1 hodiny po posledním puttu turnaje. Tato se může uskutečnit v turnajovém
centru nebo v okolí poslední dohrávané jamky nebo v jiných reprezentativních
prostorách, ne dále než 10 minut chůze od hřiště,
g. turnaj musí být registrován jako PDGA C-tier nebo vyšší,
2. Minimální požadavky na turnajové hřiště:
a. 18 samostatných jamek, jejichž umístění umožňuje současný start na všech
jamkách,
b. kapacita 90 hráčů,
c. použité koše musí být schváleny PDGA v kategorii Championship nebo
Standard (www.pdga.com/files/pdga_approved_targets_042915.pdf),
d. výhoziště s pevným podkladem, tedy asfalt, beton, udusaná hlína; na
travnatých nebo nezpevněných výhozištích je nutné použít vhodnou krycí
vrstvu, ideálně rohož z umělé trávy; pokud je to možné, preferuje se přírodní i
umělý povrch zároveň, ale pouze za předpokladu, že charakter jamky zůstane
v obou případech zachovaný,
e. jasně definovaná linie OB, a to bílými nebo jinak výrazně barevnými kolíky
a/nebo provázkem, zejména tam, kde linie není jasně definovaná např. zdí,
viditelnou hranicí cesty, plotem. Vyznačení kolíky je preferováno,
f. jasně vyznačená vzdálenost 10 metrů od koše, minimálně 8 body, lépe
celistvou linií, případně 10 m provázek k dispozici každé skupině,
g. v optimální míře vyčištěné a posekané fairwaye,
h. hřiště odpovídající obtížnosti,
i. teesign (označení jamky) vedle každého výhoziště s těmito údaji: název turnaje,
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číslo jamky, vzdálenost ke koši, mapa jamky, bezpečnostní poučení
návštěvníků a hráčů, logo ČADG a případných sponzorů. Minimální standard
pro označení jamky je laminovaná A4,
j. v případě delších přechodů mezi jamkami musí být tento přechod
odpovídajícím způsobem značen,
k. hřiště musí být připraveno k tréninku nejpozději 18 hodin před plánovaným
výhozem 1. kola. Připravenost k tréninku znamená umístění výhozišť, označení
jamek a všech košů na svých místech (v ojedinělých případech mohou být pro
trénink využity i neschválené koše).
3. Registrace do turnajů kategorie A:
a. První fáze registrace turnajů kategorie A se otevírá 6 týdnů před turnajem a
jsou do ní nominovaní tito hráči a hráčky:
i. MPO - hráči, kteří se umístili v konečném pořadí 1. DGL 2017 do 30.
místa,
ii. FPO, MP40 a MJ18 - hráči, kteří se umístili v konečném pořadí 1. DGL
2017 do 10. místa,
iii. MJ12, MP50 - hráči a hráčky, kteří se v pořadí 1. DGL 2017 umístili do
3. místa,
iv. MPO - hráči, kteří se umístili v konečném pořadí 2. DGL na 1. - 3. místě,
v. FPO, MP40, MP50, MJ18 a MJ12 - hráči, kteří se umístili v konečném
pořadí 2. DGL na 1. a 2. místě,
b. Druhá fáze registrace se otevírá 5 týdnů před turnajem a je otevřená pro
všechny členy ČADG.
c. Třetí fáze registrace se otevírá 4 týdny před turnajem a je otevřena pro všechny
hráče.
d. 10% kapacity turnaje může být využito pro divoké karty, jejichž rozdělení je plně
v režii organizátora turnaje.
4. Komunikace a PR související s turnaji kategorie A:
a. Nejpozději 6 týdnů před turnajem zveřejnit na oficiálních internetových
stránkách ČADG:
i. organizátora turnaje (identifikační údaje, číslo bankovního účtu),
ii. finální mapu hřiště,
iii. určení finálových jamek a jamek pro rozhoz,
iv. časový harmonogram turnaje.
b. Do 120 minut po každém kole nahrát výsledky na stránku turnaje na webu
PDGA
c. Nejpozději do 48 hodin po skončení turnaje nahrát konečné výsledky na
oficiální internetové stránky ČADG a odeslat odpovědnému členovi VR ČADG
reportáž z turnaje za účelem jejího uplatnění v PR v rozsahu ½ A4 + 10
kvalitních fotografií ze hry i ze závěrečného vyhlášení
5. Organizátor turnaje kategorie A:
a. organizátorem turnaje kategorie A může být fyzická nebo právnická osoba,
která má organizaci discgolfových turnajů, respektive sportovních akcí jako
součást své hlavní nebo doprovodné činnosti a/nebo se jedná o jeho předmět
podnikání či jiné výdělečné činnosti (má přiděleno IČO),
b. organizátor je na turnaji zastoupen ředitelem turnaje, kterého uvede na oficiální
stránce turnaje na oficiálních internetových stránkách ČADG a který musí být
členem ČADG. Další kompetence ředitele turnaje vymezují Oficiální pravidla
discgolfu a Soutěžní manuál PDGA,
c. organizátor turnaje musí mít zajištěna příslušná povolení, která se vážou k
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organizaci turnaje v dané lokalitě z hlediska zákonů ČR (např. z hlediska
památkové péče, ochrany přírody a krajiny, vlastnických a majetkoprávních
vztahů).
6. Startovné a ceny na turnajích kategorie A:
a. doporučená výše startovného je 400 až 800 Kč pro MPO, FPO a MP40, MP50
a 200 až 400 Kč pro MJ18, MJ12,
b. první 3 nejlepší hráči a hráčky v každé pro turnaj vyhlášené a odehrané HK
obdrží od organizátora turnaje trofej s uvedením umístění, HK a názvu turnaje,
která jim bude předána v rámci slavnostního vyhlášení,
c. prvních pět hráčů v kategorii MPO a tři nejlepší hráči a hráčky v kategoriích
MP40, MP50, FPO obdrží finanční a/nebo věcné ceny v celkové minimální
hodnotě odpovídající ⅕ vybraného startovného v dané HK,
d. první tři nejlepší hráči v HK MJ18, MJ12 obdrží věcné ceny v celkové minimální
hodnotě ⅕ vybraného startovného v těchto kategoriích,

Čl. 2.2
Turnaje kategorie B
1. Minimální požadavky na turnaj:
a. formát turnaje minimálně 3 kola x 18 jamek, odehraných ve dvou dnech
b. minimálně 15 pevných košů,
c. jasně vyznačená a viditelná hranice OB,
d. nejpozději 6 týdnů před turnajem zveřejnit na oficiálních internetových
stránkách ČADG:
i. organizátora turnaje (identifikační údaje, číslo bankovního účtu),
ii. finální mapu hřiště,
iii. určení finálových jamek a jamek pro rozhoz,
iv. časový harmonogram turnaje,
e. celkové výsledky turnaje zveřejněny na oficiálních internetových stránkách
ČADG do 48 hodin po skončení turnaje,
f. turnaj musí být přidán do kalendáře 1. DGL nejpozději 8 týdnů před plánovaným
výhozem a v okolí 200 km nesmí být ve stejném termínu naplánován jiný turnaj
1. DGL.
2. Registrace do turnajů:
a. první fáze registrace se otevírá 6 týdnů před turnajem a je otevřená pro všechny
členy ČADG,
b. druhá fáze registrace se otevírá 5 týdnů před turnajem a je otevřena pro
všechny hráče,
c. 10% kapacity turnaje může být využito pro divoké karty, jejichž rozdělení je plně
v režii organizátora turnaje,
3. Organizátor turnaje:
a. organizátorem turnaje může být fyzická nebo právnická osoba, která má
organizaci discgolfových turnajů, respektive sportovních akcí jako součást své
hlavní nebo doprovodné činnosti a/nebo se jedná o jeho předmět podnikání či
jiné výdělečné činnosti (má přiděleno IČO),
b. organizátor je na turnaji zastoupen ředitelem turnaje, kterého uvede na oficiální
stránce turnaje na oficiálních internetových stránkách ČADG a který musí být
členem ČADG. Další kompetence ředitele turnaje vymezují Oficiální pravidla
discgolfu a Soutěžní manuál PDGA.
Česká asociace discgolfu, z.s., Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, 170 00

c. organizátor turnaje musí mít zajištěna příslušná povolení, která se vážou k
organizaci turnaje v dané lokalitě z hlediska zákonů ČR (např. z hlediska
památkové péče, ochrany přírody a krajiny, vlastnických a majetkoprávních
vztahů)
4. Startovné a ceny na turnajích:
a. doporučená výše startovného je 200 až 600 Kč pro MPO, FPO, MP40 a MP50
a 100 až 300 Kč pro MJ18, MJ12
b. první 3 nejlepší hráči a hráčky v každé HK obdrží od organizátora turnaje trofej
s uvedením umístění, HK a názvu turnaje, která jim bude předána v rámci
slavnostního vyhlášení

Čl. 2.3
Bodové hodnocení turnajů 1. DGL
1. Body se rozdělují v závislosti na výsledcích každého hráče, dle klíče uvedeného v
příloze č. 1 tohoto SŘ
2. Body se do 1. DGL započítávají, pokud se turnaje zúčastní alespoň 30 účastníků 1.
DGL
3. Z bodového hodnocení ligových turnajů jsou předem vyřazeni hráči, kteří nejsou členy
ČADG. Při určování bodového zisku účastníků 1. DGL je na nečleny ČADG nahlíženo
tak, jako by se daného turnaje nezúčastnili.
4. Pokud turnaj ve stejné hráčské kategorii odehráli alespoň 4 účastníci 1. DGL, kteří v
této kategorii soutěží, určí se jim body podle příslušné bodovací tabulky, hráčům se
započítávají v jejich HK.
5. Pokud turnaj ve stejné hráčské kategorii odehráli méně než 4 účastníci 1. DGL, kteří v
této kategorii soutěží, jsou jejich výsledky pro určení bodů zařazeny do nejbližší HK,
jejíž požadavky splňují a počet účastníků 1. DGL, kteří v této kategorii soutěží, v ní
tímto sloučením dosáhne počtu nejméně 4. Body se určí dle bodovací tabulky pro tuto
kategorii, hráčům se započítávají v jejich HK.
6. Pokud na turnaji není vypsána některá z kategorií, které jsou vyhlášeny pro 1. DGL,
ale zúčastní se ho alespoň 4 hráči v této nevypsané kategorii, získávají za tento turnaj
body do 1. DGL, jako by byla na turnaji tato kategorie odehrána
7. Pokud hráč na turnaji hraje v jiné než své HK, ač je tato HK v turnaji odehrána,
nezapočítají se mu za tento turnaj body do 1. DGL .

Čl. 2.4
Pořadí v 1. DGL
1. Výsledky 1. DGL se vyhlašují v kategoriích, ve kterých byly odehrány alespoň 4 turnaje
(včetně situace popsané ve Čl. 2.3 bod 7. tohoto SŘ)
2. Celkové pořadí v 1. DGL se určuje ze součtu bodů získaných hráčem na jednotlivých
ligových turnajích takto:
a. do pořadí 1. DGL se každému hráči započítávají nejvyšší bodové zisky z
maximálního počtu 4 turnajů, z toho nejvýše 3 turnajů kategorie A.
b. v případě rovnosti bodů více hráčů na 1. - 3. místě se pořadí určí podle
celkového počtu umístění na 1. místě, případně na 2. a 3. místě. Následujícím
kritériem je celkový počet hodů na společně odehraných turnajích
3. Ocenění v 1. DGL
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a. na konci sezóny obdrží nejlepší tři hráči/hráčky v každé kategorii trofeje a ceny

Čl. 3
Regionální discgolfová liga
1. Regionální discgolfová liga (RDL) je dlouhodobá soutěž jednotlivců, která se skládá z
jednodenních ligových turnajů kategorie C
2. RDL je řadou rovnocenných soutěží, z nichž každá se odehrává v předem stanoveném
regionu České republiky
3. Účastníkem RDL může být pouze člen ČADG
4. Účastníkem turnaje RDL může být i hráč, který není členem ČADG
5. Na účastníka turnaje, který není členem ČADG, se v hodnocení turnaje pro pořadí v
RDL nahlíží tak, jako by se tento hráč daného turnaje nezúčastnil
6. VR ČADG stanoví územní rozdělení ČR do jednotlivých regionů a následně pověří
vybraného člena ČADG koordinací a organizací RDL v každém z jednotlivých regionů
7. Počet turnajů i soutěžní systém je v kompetenci jednotlivých regionů
8. V kompetenci regionů je rovněž stanovení hráčských kategorií, registračních fází,
bodování, startovného, odměn a dalších používaných kritérií na turnajích RDL

Čl. 4
Mistrovství České republiky jednotlivců v discgolfu
1. Pořadatele turnaje o titul Mistra/Mistryně ČR jednotlivců určuje VR ČADG hlasováním
na základě včas doručených žádostí o registraci turnajů s požadavkem na pořádání
Mistrovství ČR jednotlivců
2. Rozhoz o konečné pořadí se provádí jen pro určení vítěze turnaje a Mistra/Mistryni ČR
a případně pro určení hráče, který obdrží trofej na nižších místech
3. Mistrem/Mistryní ČR v discgolfu může být pouze občan/občanka ČR.
4. HK otevřené pro Mistrovství ČR jednotlivců (MČR):
a. Open (MPO) - všichni muži a ženy
b. Women (FPO) - všechny ženy
c. Master (MP40) - 40 let a starší
d. Grandmaster (MP50) - 50 let a starší
e. Junior 1 (MJ18) - 18 let a mladší
f. Junior 2 (MJ15) - 15 let a mladší
g. Junior 3 (MJ12) - 12 let a mladší
5. 8. Nejbližší kategorie pro jednotlivé hráčské kategorie:
a. FPO – MPO, MP40 nebo MP50, v závislosti na věku
b. MP40 – MPO
c. MP50 – MP40, následně MPO
d. MJ18 – MPO nebo FPO
e. MJ15 – MJ18
f. MJ12 - MJ15, následně MJ18
6. MČR se otevírá pouze v těch kategoriích, do kterých se přihlásili alespoň 4 hráči
7. V případě, že se HK neotevře z důvodu jejího nenaplnění, jsou její hráči přeřazeni do
nejbližší kategorie dle Čl 4 bodu 5
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Čl. 4.1
Požadavky a registrace na turnaj MČR
1. Minimální požadavky na turnajové centrum a povinné oficiality MČR:
a. kryté zázemí pro všechny účastníky turnaje. Ne dále než 10 minut chůze k
nejbližšímu výhozišti
b. umístění leaderboardu se skóre aktualizovaným po každém kole
c. možnost stravování v bezprostředním okolí hřiště (restaurace, dovoz jídla,
catering) anebo v docházkové vzdálenosti
d. toalety
e. zahajovací ceremonie a hráčská schůzka musí proběhnout v předvečer výhozu
prvního kola s doporučenou účastí zástupce politické reprezentace
města/hotelu/provozovatele hřiště
f. závěrečná ceremonie je plně v režii VR ČADG
g. turnaj musí být registrován jako PDGA C-tier a vyšší
2. Organizátor MČR, komunikace a PR související s turnajem MČR - platí všechna kritéria
uvedená v požadavcích na turnaj 1. DGL kategorie A (Čl. 2.1)
3. Startovné a ceny na MČR:
a. doporučená výše startovného je 400 až 800 Kč pro MPO, FPO, MP40 a MP50
a 300 až 400 Kč pro MJ18, MJ12
b. trofeje pro 3 nejlepší hráče v každé kategorii jsou plně v režii VR ČADG
4. Herní systém MČR:
a. Minimálně 3 x 18 jamek
5. Registrace hráčů na MČR:
a. první fáze registrace se otevírá 6 týdnů před turnajem a pro registraci ji mohou
využít pouze hráči a hráčky, kteří se umístili v celkovém pořadí 1. DGL 2017 v
kategorii MPO do 30. místa, v kategoriích FPO, MJ18 a MP40 do 10. místa a v
kategorii MJ12 a MP50 do 5. místa.:
b. druhá fáze registrace se otevírá 5 týdnů před turnajem a je otevřena pro
všechny členy ČADG
c. 10% kapacity turnaje je vyhrazeno pro divoké karty, jejichž rozdělení je v režii
organizátora turnaje a podléhá schválení VR ČADG. Rozdělení divokých karet
proběhne nejméně 2 týdny před turnajem

Čl. 5
Mistrovství České republiky v ostatních discgolfovýh disciplínách
1. Mistrovství České republiky v ostatních discgolfových disciplínách (hra dvojic, týmů,
jamková hra atd.) může být pořádáno na základě souhlasu VR. Organizátor zašle do
určeného data svůj záměr VR, ta pak z obdržených žádostí vybere turnaje, jimž status
MČR pro daný rok propůjčí.

Čl. 6
Poplatky za účast nečlenů ČADG na turnajích
2. Organizátor turnaje má povinnost vybrat ke startovnému od každého účastníka turnaje,
který není členem ČADG, navíc částku, kterou do 30 dnů po skončení turnaje odvede
na bankovní účet ČADG podle následujících kritérií:
a. pro turnaje 1. DGL A 100 Kč
b. pro turnaje 1. DGL B 50 Kč
Česká asociace discgolfu, z.s., Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, 170 00

Čl. 7
Reprezentace
1. Na turnaje v roce 2019, u kterých je počet hráčů omezen nebo místa rezervována na
základě státní příslušnosti, se nominace provádí podle dokumentu “Kritéria
reprezentace ČR v discgolfu“, který zveřejní VR nejpozději 31. 3. 2018.

Čl. 7
Protesty
1. Protesty týkající se ligy, organizace turnajů a reprezentace je možné podávat
prostřednictvím emailu na adresu vr@discgolf.cz. Protesty mohou podávat pouze
členové ČADG. Protesty řeší disciplinární komise VR ČADG na základě Disciplinárního
řádu ČADG.

Čl. 8
Výjimky
1. případných výjimkách z tohoto soutěžního řádu rozhoduje VR ČADG.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Toto úplné znění SŘ bylo schváleno VR ČADG dne 10. 1. 2018 s účinností od 1. února
2018.
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Příloha 1
Bodování turnajů

Kategorie MPO
Kategorie turnaje a bodování
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A
150
141
132
123
114
108
102
96
93
90
87
84
81
78
75
72
69
66
63
60
57
54
51
48
45

B
100
94
88
82
76
72
68
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30

C
50
46
43
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

Pořadí
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

A
42
39
36
33
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

B
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1
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C
8
7
6
5
4
3
2
1

Ostatní kategorie (kromě MPO)
Kategorie turnaje a bodování
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
150
135
120
105
90
75
60
45
35
27
21
15
10
6
3

B
100
90
80
70
60
50
40
30
23
18
14
10
6
4
2

C
50
45
40
35
30
25
20
15
12
9
7
5
3
2
1
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