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#SETRIMELESY 





MISTROVSTVÍ Č
ESKÉ REPUBLIKY V DISCGOLFU 2017

!

MČR - KADAŇ
2017

1
PAR 3
62 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 



MISTROVSTVÍ Č
ESKÉ REPUBLIKY V DISCGOLFU 2017

!

MČR - KADAŇ
2017

2
PAR 3
100 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 



MISTROVSTVÍ Č
ESKÉ REPUBLIKY V DISCGOLFU 2017

!

MČR - KADAŇ
2017

3
PAR 3
76 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 



MISTROVSTVÍ Č
ESKÉ REPUBLIKY V DISCGOLFU 2017

!

MČR - KADAŇ
2017

4
PAR 3
98 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 



!

MČR - KADAŇ
2017

5
PAR 4
150 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 
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!

MČR - KADAŇ
2017

6
PAR 3
88 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 



!

MČR - KADAŇ
2017

7
PAR 4
195 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 



!

MČR - KADAŇ
2017

8
PAR 3
90 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 



www.mesto-kadan.cz

!

MČR - KADAŇ
2017

9
PAR 4
185 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 



můstek

MISTROVSTVÍ Č
ESKÉ REPUBLIKY V DISCGOLFU 2017

!

MČR - KADAŇ
2017

10

PAR 4
198 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 



!

MČR - KADAŇ
2017

11

PAR 3
85 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 

DZ - MJ3

Tee - MJ3
DZ - ostatní

MISTROVSTVÍ Č
ESKÉ REPUBLIKY V DISCGOLFU 2017



!

MČR - KADAŇ
2017

12

PAR 4
180 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 

DZ

M

MISTROVSTVÍ Č
ESKÉ REPUBLIKY V DISCGOLFU 2017



!

MČR - KADAŇ
2017

13

PAR 3
138 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 

MISTROVSTVÍ Č
ESKÉ REPUBLIKY V DISCGOLFU 2017



!

MČR - KADAŇ
2017

14

PAR 4
166 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 



!

MČR - KADAŇ
2017

15

PAR 4
129 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 



www.mesto-kadan.cz

!

MČR - KADAŇ
2017

16

PAR 3
81 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 



!

MČR - KADAŇ
2017

17

PAR 4
198 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 



!

MČR - KADAŇ
2017

18

PAR 3
61 m

DISCGOLF - 
je sport pro každého, který

se hraje létajícími disky - frisbee.
Pravidla vychází z golfu a cílem hry
je projít celé hřiště s co nejmenším
počtem hodů. Místo jamek jsou na

hřišti rozmístěny speciální koše.

!

Discgolfové vybavení: www.ultimo.cz
Kadaňský DG klub - www.dgc-kadan.cz

Vždy se přesvědčte, že ve směru 
vašeho hodu není žádná osoba 

ani zvíře, které byste mohli 
zasáhnout.Každý hráč je plně 
odpovědný za svůj hod / disk.

POZOR 



DŮLEŽITÉ INFO: 

- Turnajové centrum = Minigolf 

- Snídaně ve vlastní režii (Kaufland vedle hřiště 

otevřen od 7:00) 

- OB 

o platí vyznačení v mapě 

o tam, kde nejsou provázky, je za hranici OB považován 

okraj asfaltových cest 

o jamka č. 3 – OB vpravo je tvořeno zábradlím (detaily na 

hráčském meetingu) 

o na konci provázku pokračuje OB ve směru posledního 

úseku do nekonečna 

 

 

SEMIFINÁLOVÉ A FINÁLOVÉ JAMKY: 

 

Semifinálové jamky:  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Finálové jamky pro FPO, MPM, MPG, MJ1 a MJ3:  

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

Semifinále kategorie Open a finále všech ostatních kategorií se hraje zároveň. 

 

Finálové jamky pro MPO:  

2, 10, 12, 13, 16 

 

Jamky pro rozhoz:  

8, 9, 4 a CTP jamka č. 6 



HARMONOGRAM:  

Sobota:  

09.00 – výhoz 1. kola 

12:00 – 13:30 – pauza na oběd  

14:00 – výhoz 2. kola 

19:00 – 21:00 – DG mini hry (puttovačka, Berg distance contest, roll 

CTP) 

19:00 – grilovačka, párty na minigolfu 

Neděle:  

08:30 – výhoz 3. kola 

11:30 – 13:00 pauza na oběd 

13:30 – semifinále kategorie Open a finále všech kategorií kromě 

kategorie Open 

15:00 – finále kategorie Open 

17:00 – slavnostní vyhlášení 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY: 

Pavel Voloczek – ředitel turnaje: 

732 161 358 

 

Jakub Koštel – asistent ředitele 

776 819 208 

 


