
 

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 (1. DGL), 2. Discgolfovou ligu (2. DGL), 
Regionální discgolfovou ligu (RDGL) a Mistrovství ČR v různých discgolfových 
disciplínách. 

3. Výklad SŘ jsou oprávněni dělat členové Výkonné rady (VR) a členové Soutěžně 
technické komise (STK) ČADG. 

4. Všechny turnaje se hrají podle Oficiálních pravidel PDGA. 
5. Všechny turnaje 1. DGL, 2. DGL a Mistrovství České republiky jednotlivců se řídí 

současně také Soutěžním manuálem PDGA. 
6. Na mistrovských turnajích (všechny MČR) a turnajích 1. DGL je kouření zakázáno 

úplně. Na všech ostatních turnajích pod záštitou ČADG (2. DGL, RDGL) je zakázáno 
kouření hráčů (a caddy) v případě, že je ve skupině (flightu) hráč mladší 18 let.  

Čl. 2 - 1. Discgolfová liga (1. DGL) 

1. 1. DGL se skládá ze 4 prvoligových turnajů, které před začátkem sezóny vybere STK 
ČADG a schválí VR ČADG z přijatých přihlášek; vybrané turnaje musí splňovat níže 
popsaná kritéria nebo jim musí STK udělit jednorázovou výjimku. 

2. 1. DGL je nejvyšší česká discgolfová soutěž, která dbá na profesionální přístup a 
důležitost propagace discgolfu jako výkonnostního sportu. 

3. V konečném výběru musí být zachován stejný poměr mezi turnaji v Čechách a na 
Moravě 2:2. 

4. Dva turnaje 1. DGL od sebe dělí nejméně 10 dní, tři turnaje kategorie 1. DGL od 
sebe dělí nejméně 45 dní. 

5. Turnaj 2. DGL nesmí probíhat ve stejném termínu jako turnaj 1. DGL. 
6. Turnaj 1. DGL nesmí probíhat ve stejném termínu jako turnaj PDGA EuroTour, 

EDGC, EMDGC či turnaj kategorie PDGA Major v Evropě. 
7. Účastníkem 1. DGL může být pouze člen ČADG. 
8. Účastníkem turnaje 1. DGL může být i hráč, který není členem ČADG. 
9. Všechny turnaje 1. DGL se hrají podle aktuálních pravidel PDGA a soutěžního 

manuálu PDGA. 
10. Hráčské kategorie vyhlášené (HK) pro 1. DGL: 

a. Open (MPO) - všichni muži a ženy 
b. Women (FPO) - všechny ženy 
c. Master nad 40 (MP40) - 40 let a starší 
d. Master nad 50 (MP50) - 50 let a starší 
e. Junior do 18 (MJ18) - do 18 let včetně 
f. Junior do 15 (MJ15) - do 15 let včetně 
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g. g. Junior do 12 (MJ12) - do 12 let včetně 

11. Nejbližší kategorie pro jednotlivé hráčské kategorie 
a. FPO - MPO, MJ18, MP40 nebo MP50, v závislosti na věku 
b. MP40 - MPO 
c. MP50 - MP40, MPO 
d. MJ18 - MPO, FPO 
e. MJ15 - MJ18, FPO, MPO 
f. MJ12 - MJ15, MJ18, FPO, MPO 

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 daném roce. 

13. Herní systém na turnajích 1. DGL: 3x18 jamek. Pořadatel turnaje může soutěž 
rozšířit o případné semifinále a finále, nebo pouze o finále. 

14. Jamky pro rozhoz (o výhru, ceny, i postup do finále) musí být předem stanoveny a 
zveřejněny na registrační stránce turnaje. 

Čl. 2.1 - Turnaje 1. DGL 

1. Turnaj nesmí spadat do 1. DGL, pokud v předchozích letech nebyl turnajem PDGA. 
2. Na všech turnajích 1. DGL je během herních kol kouření zakázáno (platí pro hráče, 

caddy, dobrovolníky a organizátory). 
3. 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 výsledkové tabule (leaderboardu) se skóre aktualizovaným po 
každém kole v turnajovém centru příp. zóně pro diváky - je možná i 
elektronická verze (např. televize), 

c. možnost stravování v bezprostředním okolí hřiště (restaurace, dovoz jídla, 
catering), 

d. toalety (pro účastníky turnaje zdarma), 
e. zahajovací ceremoniál a hráčská schůzka se konají v předvečer výhozu 

prvního kola s doporučenou účastí zástupce politické reprezentace 
města/hotelu/provozovatele hřiště, 

f. poskytnout informace o možnostech ubytování v místě turnaje, 
g. závěrečný ceremoniál s předáváním ocenění nejlepších hráčů musí 

proběhnout do 60 minut od odevzdání všech skórkaret. 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. 

h. turnaj musí být registrován jako PDGA C-tier (příp. XC-tier) a vyšší. 
(https://www.pdga.com/pdga-documents/international/international-program-guide) 

4. Minimální požadavky na turnajové hřiště 1. DGL: 
a. 18 samostatných jamek, jejichž umístění umožňuje současný start na všech 

jamkách současně, 
b. kapacita minimálně 90 hráčů, 
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c. c. použité koše musí být schváleny PDGA v kategorii Championship nebo 

Standard 
(https://www.pdga.com/technical-standards/equipment-certification/targets), 

d. výhoziště s pevným podkladem, tedy asfalt, beton; 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 zachován, 

e. jasně definovaná linie OB, a to bílými nebo jinak výrazně barevnými kolíky, 
provázkem nebo celistvou barevnou linií, zejména tam, kde linie OB není 
jasně definovaná např. zdí, viditelnou hranicí cesty, plotem. Vyznačení kolíky i 
provázkem zároveň je preferováno, 

f. jasně vyznačená vzdálenost 10 metrů od koše, minimálně 12 body, lépe 
celistvou linií, 

g. v optimální míře vyčištěné a posekané fairwaye a greeny, 
h. PDGA rating jednoho hodu na předchozích turnajích je maximálně 10; 

výpočet PDGA ratingu jednoho hodu viz příloha č. 3 
i. teesign (označení jamky) vedle každého výhoziště s těmito údaji: název 

turnaje, číslo jamky, vzdálenost ke koši, mapa jamky, bezpečnostní poučení 
návštěvníků a hráčů, logo ČADG a případných sponzorů; minimální standard 
pro označení jamky je A4 umístěná reprezentativním způsobem u výhoziště 
tak, aby nijak neomezovala při hře (viz soutěžní manuál ČADG), 

j. v případě delších přechodů mezi jamkami musí být tento přechod 
odpovídajícím způsobem označen, 

k. hřiště musí být připraveno k tréninku nejpozději 20 hodin před plánovaným 
výhozem 1. kola. Připravenost k tréninku znamená umístění výhozišť, 
teesignů a všech košů na svých místech (v ojedinělých případech mohou být 
pro trénink využity i neschválené koše). 

5. Registrace do turnajů 1. DGL: 
a. první fáze registrace se otevírá v úterý 6 týdnů před začátkem turnaje a pro 

registraci ji mohou využít pouze hráči a hráčky s právem přednostní 
registrace pro 1. DGL (viz Příloha č.1 - Řád přednostní registrace pro 1 a 2. 
DGL), 

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 
kohokoliv, 

d. 10% kapacity turnaje může být využito pro divoké karty, které jsou plně v režii 
organizátora turnaje, 

e. registrace musí probíhat na oficiálních stránkách www.idiscgolf.cz. 
6. Komunikace a PR související s turnaji 1. DGL: 

a. nejpozději 6 týdnů před začátkem turnaje zveřejnit na oficiálních 
internetových stránkách www.idiscgolf.cz kompletní propozice turnaje 

i. organizátora turnaje (identifikační údaje, číslo bankovního účtu, výše 
startovného), 
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ii. finální mapu hřiště, 
iii. určení finálových jamek a jamek pro rozhoz, 
iv. časový harmonogram turnaje, 

b. nejpozději před začátkem 1. fáze registrace do turnaje zveřejnit na oficiálních 
internetových stránkách ČADG pozvánku na turnaj (v sekci tomu určenou VR 
ČADG), případně tuto pozvánku zaslat VR ČADG k zveřejnění. 

c. do 60 minut po každém kole nahrát výsledky na stránku turnaje na webu 
PDGA, 

d. do 12 hodin od skončení turnaje nahrát konečné výsledky na oficiální 
internetové stránky  www.idiscgolf.cz, 

e. do 24 hodin od skončení turnaje odeslat odpovědnému členovi VR ČADG 
tiskovou zprávu z turnaje za účelem jejího uplatnění v PR v rozsahu 1⁄2 A4 + 
10 kvalitních fotografií ze hry i ze závěrečného vyhlášení, 

f. organizátor zajistí publikaci reportáže minimálně do 3 médií (lokální televize, 
noviny, městský zpravodaj, internetové médium, sociální sítě, atd.). 

7. Organizátor prvoligového turnaje: 
a. Organizátorem turnaje 1. DGL 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. organizátorem turnaje 1. DGL může být pouze subjekt, který má zkušenost s 
pořádáním minimálně 2. DGL, 

c. organizátor je na turnaji zastoupen ředitelem turnaje, kterého uvede na 
oficiální stránce turnaje na webu ČADG a který musí být členem ČADG. Další 
kompetence ředitele turnaje vymezují Oficiální pravidla discgolfu a Soutěžní 
manuál PDGA, 

d. 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), 

e. je doporučeno zajistit pojištění turnaje, které umožňuje sjednat ČADG. 
8. Startovné a ceny na turnajích 1. DGL: 

a. Doporučená výše startovného je 400 až 1200 Kč pro MPO, FPO a MP40, 
MP50 a 300 až 500 Kč pro MJ18, MJ15 a MJ12, 

b. první 3 nejlepší hráči a hráčky v každé hráčské kategorii obdrží od 
organizátora turnaje trofej s uvedením názvu a ročníku turnaje, umístění a 
HK, která jim bude předána v rámci slavnostního vyhlášení, 

c. minimálně prvních 30 % hráčů ve všech otevřených kategoriích obdrží 
finanční odměnu odpovídající minimálně 30 % vybraného startovného v dané 
kategorii, 

i. juniorské kategorie odměnu obdrží ve formě poukazů do obchodu s 
discgolfovým vybavením v adekvátní hodnotě, 

ii. hráči, kteří si přejí ponechat status amatéra (PDGA), obdrží odměnu 
ve formě poukazu do obchodu s discgolfovým vybavením v adekvátní 
hodnotě. 

Česká asociace discgolfu, z.s., Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, 170 00 

http://www.idiscgolf.cz/


 
iii. Finanční odměny budou rozděleny dle přílohy č. 4 tohoto SŘ. 

Čl. 2.2 - Bodové hodnocení turnajů 1. DGL 

1. Body se rozdělují v závislosti na výsledcích každého hráče, dle klíče uvedeného v 
příloze č. 2 tohoto SŘ, 

2. 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. 

3. Pokud turnaj ve stejné HK 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. 

4. Pokud turnaj ve stejné HK 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 HK soutěží, v ní tímto 
sloučením dosáhne počtu nejméně 4. Body se určí dle bodovací tabulky pro tuto 
kategorii, hráčům se započítávají v jejich HK, 

5. 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. 2.3 - Pořadí v 1. DGL 

1. Výsledky discgolfové ligy se vyhlašují ve všech kategoriích 1. DGL, 
2. do konečného pořadí se započítávají nejvyšší bodové zisky z maximálně 3 turnajů 1. 

DGL, 
3. 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 na turnajích 1. DGL (nemusí jít 
o společně odehrané turnaje). Následujícím kritériem je celkový počet hodů na 
společně odehraných turnajích v 1. DGL.  

4. Ocenění v 1. DGL: 
a. na konci sezóny obdrží nejlepší tři hráči/hráčky v každé kategorii trofeje a 

ceny od ČADG, 
b. Vyhlášení výsledků ligy proběhne na události ČADG, která bude oznámena 

po ukončení sezóny na webu idiscgolf.cz. 
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Čl. 3 - 2. Discgolfová liga (2. DGL) 

1. 2. DGL se skládá z turnajů, které před začátkem sezóny vybere STK ČADG a schválí 
VR ČADG z přijatých přihlášek; vybrané turnaje musí splňovat níže popsaná kritéria 
nebo jim musí STK udělit jednorázovou výjimku. 

2. VR ČADG vždy před zahájením sezóny určí počet turnajů, které se budou 
započítávat do celkového hodnocení 2. DGL. 

3. Turnaj 2. DGL se nesmí hrát ve stejný termín jako turnaj 1. DGL 
4. Dva turnaje 2. DGL od sebe dělí nejméně 10 dní 
5. Účastníkem 2. DGL může být pouze člen ČADG. 
6. Účastníkem turnaje 2. DGL může být i hráč, který není členem ČADG. 
7. Všechny turnaje 2. DGL se hrají podle aktuálních pravidel PDGA a soutěžního 

manuálu PDGA. 
8. Hráčské kategorie vyhlášené pro 2. DGL: 

a. Open (MPO) - všichni muži a ženy 
b. Women (FPO) - všechny ženy 
c. Master nad 40 (MP40) - 40 let a starší 
d. Master nad 50 (MP50) - 50 let a starší 
e. Junior do 18 (MJ18) - do 18 let včetně 
f. Junior do 15 (MJ15) - do 15 let včetně 
g. Junior do 12 (MJ12) - do 12 let včetně 

9. Nejbližší kategorie pro jednotlivé hráčské kategorie 
a. FPO - MPO, MJ18, MP40 nebo MP50, v závislosti na věku 
b. MP40 - MPO 
c. MP50 - MP40, MPO 
d. MJ18 - MPO, FPO 
e. MJ15 - MJ18, FPO, MPO 
f. MJ12 - MJ15, MJ18, FPO, MPO 

10. Každý účastník 2. DGL soutěží v HK, jejíž požadavky splňuje. V případě více 
možných kategorií soutěží, tedy je účastníkem 2. DGL v HK, ve které se zaregistroval 
na svém prvním turnaji 2. DGL v daném roce. 

11. Herní systém na turnajích 2. DGL: 3x18 jamek. Pořadatel turnaje může soutěž 
rozšířit o případné semifinále a finále, nebo pouze o finále. 

12. Jamky pro rozhoz (o výhru, ceny, i postup do finále) musí být předem stanoveny a 
zveřejněny na registrační stránce turnaje. 

Čl. 3.1 - Turnaje 2. DGL 

1. Minimální požadavky na turnajové centrum a povinné oficiality: 
a. umístění výsledkové tabule (leaderboardu) se skóre aktualizovaným po 

každém kole v turnajovém centru příp. zóně pro diváky - je možná i 
elektronická verze (např. televize) 

b. možnost stravování v bezprostředním okolí hřiště (restaurace, dovoz jídla, 
catering), 

c. toalety (pro účastníky turnaje zdarma), 
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d. zahajovací ceremoniál a hráčská schůzka se konají minimálně před 

zahájením prvního kola s doporučenou účastí zástupce politické reprezentace 
města/hotelu/provozovatele hřiště, 

e. závěrečný ceremoniál s předáváním ocenění nejlepších hráčů musí 
proběhnout do 60 minut od odevzdání všech skórkaret. 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. 

f. turnaj musí být registrován jako PDGA C-tier (příp. XC-tier) a vyšší, 
(https://www.pdga.com/pdga-documents/international/international-program-g
uide) 

g. doporučené požadavky: 
i. vzdálenost jamek od turnajového centra max. 10 minut 
ii. kryté zázemí (pevné, mobilní). 

2. Minimální požadavky na turnajové hřiště 2. DGL: 
a. 18 samostatných jamek, jejichž umístění umožňuje současný start na všech 

jamkách současně, 
b. odehráno minimálně 54 jamek ve dvou hracích dnech, 
c. kapacita minimálně 72 hráčů, 
d. použité koše musí být schváleny PDGA v kategorii Championship nebo 

Standard 
(https://www.pdga.com/technical-standards/equipment-certification/targets), 

e. výhoziště s pevným podkladem, tedy asfalt, beton; 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 zachován, 

f. jasně definovaná linie OB, a to bílými nebo jinak výrazně barevnými kolíky, 
provázkem nebo celistvou barevnou linií, zejména tam, kde linie OB není 
jasně definovaná např. zdí, viditelnou hranicí cesty, plotem. Vyznačení kolíky i 
provázkem zároveň je preferováno, 

g. jasně vyznačená vzdálenost 10 metrů od koše, minimálně 6 body, lépe 
celistvou linií, 

h. v optimální míře vyčištěné a posekané fairwaye a greeny, 
i. teesign (označení jamky) vedle každého výhoziště s těmito údaji: název 

turnaje, číslo jamky, vzdálenost ke koši, mapa jamky, bezpečnostní poučení 
návštěvníků a hráčů, logo ČADG a případných sponzorů; minimální standard 

j. pro označení jamky je A4 umístěná reprezentativním způsobem u výhoziště 
k. tak, aby nijak neomezovala při hře (viz soutěžní manuál ČADG), 
l. j. hřiště musí být připraveno k tréninku nejpozději 20 hodin před plánovaným 
m. výhozem 1. kola. Připravenost k tréninku znamená umístění výhozišť, 

teesignů a všech košů na svých místech (v ojedinělým případech mohou být 
pro trénink využity i neschválené koše). 

3. Registrace do turnajů 2. DGL: 
a. první fáze registrace se otevírá ve čtvrtek 6 týdnů před začátkem turnaje a 

pro registraci ji mohou využít pouze hráči a hráčky s právem přednostní 
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registrace pro 2. DGL (viz Příloha č.1 - Řád přednostní registrace pro 1 a 2. 
DGL), 

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 
kohokoliv, 

d. 10% kapacity turnaje může být využito pro divoké karty, jejichž rozdělení je 
plně v režii organizátora turnaje, 

e. registrace musí probíhat na oficiálních stránkách www.idiscgolf.cz. 
4. Komunikace a PR související s turnaji 2. DGL: 

a. nejpozději 6 týdnů před začátkem turnaje zveřejnit na oficiálních 
internetových stránkách www.idiscgolf.cz kompletní propozice turnaje 

i. organizátora turnaje (identifikační údaje, číslo bankovního účtu, výše 
startovného), 

ii. finální mapu hřiště, 
iii. určení finálových jamek a jamek pro rozhoz, 
iv. časový harmonogram turnaje, 

b. do 24 hodin od skončení turnaje nahrát konečné výsledky na oficiální 
internetové stránky www.idiscgolf.cz, 

c. do 24 hodin od skončení turnaje odeslat odpovědnému členovi VR ČADG 
tiskovou zprávu z turnaje za účelem jejího uplatnění v PR v rozsahu 1/4 A4 + 
fotografie ze závěrečného vyhlášení, 

d. organizátor zajistí publikaci reportáže minimálně do 1 média (lokální televize, 
noviny, městský zpravodaj, internetové médium, sociální sítě, atd.). 

5. Organizátor turnaje 2. DGL: 
a. Organizátorem turnaje 2. DGL 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. organizátorem turnaje 2. DGL může být pouze subjekt, který má zkušenost s 
pořádáním minimálně RDGL, 

c. organizátor je na turnaji zastoupen ředitelem turnaje, kterého uvede na 
oficiální stránce turnaje na webu ČADG a který musí být členem ČADG. Další 
kompetence ředitele turnaje vymezují Oficiální pravidla discgolfu a Soutěžní 
manuál PDGA, 

d. 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), 

e. je doporučeno zajistit pojištění turnaje, které umožňuje sjednat ČADG. 
6. Startovné a ceny na turnajích 2. DGL: 

a. Doporučená výše startovného je 100 až 600 Kč pro všechny kategorie, 
b. první 3 nejlepší hráči a hráčky v každé hráčské kategorii obdrží od 

organizátora turnaje trofej s uvedením názvu a ročníku turnaje, umístění a 
HK, která jim bude předána v rámci slavnostního vyhlášení, 
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c. dle rozhodnutí ředitele turnaje je možno též stanovit finanční odměnu 

minimálně pro první 3 hráče ve všech otevřených kategorií odpovídající 
minimálně 20 procent startovného v dané kategorii, 

i. juniorské kategorie odměnu obdrží ve formě poukazů do obchodu s 
discgolfovým vybavením v adekvátní hodnotě, 

ii. hráči, kteří si přejí ponechat status amatéra (PDGA), obdrží odměnu 
ve formě poukazu do obchodu s discgolfovým vybavením v adekvátní 
hodnotě. 

iii. Finanční odměny budou rozděleny dle přílohy č. 4 tohoto SŘ. 

Čl. 3.2 - Bodové hodnocení turnajů 2. DGL 

1. Body se rozdělují v závislosti na výsledcích každého hráče, dle klíče uvedeného v 
příloze č. 2 tohoto SŘ, 

2. z bodového hodnocení ligových turnajů jsou předem vyřazeni hráči, kteří nejsou 
členy ČADG a nebo mají právo přednostní registrace pro 1. DGL. Při určování 
bodového zisku účastníků 2. DGL je na nečleny ČADG a hráče s přednostní 
registrací pro 1. DGL nahlíženo tak, jako by se daného turnaje nezúčastnil i, 

3. Pokud turnaj ve stejné HK odehráli alespoň 4 účastníci 2. DGL, kteří v této kategorii 
soutěží, určí se jim body podle příslušné bodovací tabulky, hráčům se započítávají v 
jejich HK, 

4. Pokud turnaj ve stejné HK odehráli méně než 4 účastníci 2. DGL, kteří v této 
kategorii soutěží, jsou jejich výsledky pro určení bodů zařazeny do nejbližší HK, jejíž 
požadavky splňují a počet účastníků 2. DGL, kteří v této HK soutěží, v ní tímto 
sloučením dosáhne počtu nejméně 4. Body se určí dle bodovací tabulky pro tuto 
kategorii, hráčům se započítávají v jejich HK, 

5. 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 2. DGL. 

Čl. 3.3 - Pořadí v 2. DGL 

1. Výsledky discgolfové ligy se vyhlašují ve všech kategoriích 2. DGL, 
2. do konečného pořadí se započítávají nejvyšší bodové zisky z počtu turnajů 2. DGL 

určených VR ČADG před zahájením sezony, 
3. 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. 

4. Ocenění v 2. DGL: 
a. na konci sezóny obdrží nejlepší tři hráči/hráčky v každé kategorii trofeje a 

ceny od ČADG, 
b. Vyhlášení výsledků ligy proběhne na události ČADG, která bude oznámena 

po ukončení sezóny na webu idiscgolf.cz. 
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Čl. 4 - Regionální discgolfová liga (RDGL) 

1. Regionální discgolfová liga (RDGL) je dlouhodobá soutěž jednotlivců, která se skládá 
ligových turnajů RDGL, 

2. RDGL je řadou rovnocenných soutěží, z nichž každá se odehrává v předem 
stanoveném regionu České republiky, 

3. Sezóna RDGL probíhá vždy od 1. ledna do 31. října kalendářního roku. 
4. Turnaje RDGL se řadí do daného regionu podle umístění hřišť. VR ČADG stanoví 

územní rozdělení hřišť v ČR do jednotlivých regionů, a stanoví koordinátora daného 
regionu viz příloha č. 5 tohoto SŘ, 

5. rozdělení České republiky do jednotlivých regionů: 
a. Západ 
b. Střed 
c. Jih 
d. Sever 

6. účastníkem RDGL může být pouze člen ČADG 
7. účastníkem turnaje RDGL může být i hráč, který není členem ČADG, 
8. hráči mohou odehrát RDGL i ve více oblastech. Do celkového hodnocení RDGL se 

započítává pouze oblast s nejlepším umístěním. Mezi jednotlivými regiony se body 
nepřenášejí. 

9. V rámci jednoho regionu RDGL nesmí probíhat dva turnaje RDGL ve stejném 
termínu ve vzdálenosti do 50 km. 

10. Turnaj RDGL nesmí probíhat ve stejný den jako poslední kolo turnaje 1. DGL či 2. 
DGL v okruhu 50 km od místa pořádání turnaje 1. DGL, respektive 2. DGL, 

11. pro započítání bodového zisku do celkového pořadí RDGL, se musí zúčastnit 
daného turnaje RDGL minimálně 20 hráčů. 

12. Všechny turnaje RDGL se hrají podle aktuálních pravidel PDGA 
13. Hráčské kategorie vyhlášené pro RDGL: 

a. Open (MPO) - všichni muži a ženy, 
b. Women (FPO) - všechny ženy, 
c. Master nad 40 (MP40) - 40 let a starší, 
d. Master nad 50 (MP50) - 50 let a starší, 
e. Junior do 18 (MJ18) - do 18 let včetně, 
f. Junior do 15 (MJ15) - do 15 let včetně, 
g. Junior do 12 (MJ12) - do 12 let včetně. 
h. MA4  - Nováček  - Hráč se může zúčastnit turnaje v aktuální sezóně v kategorii 

MA4 v případě, že neodehrál žádný discgolfový turnaj v minulé sezoně ani 
dříve. 

14. Nejbližší kategorie pro jednotlivé hráčské kategorie 
a. FPO - MPO, MJ18, MP40 v závislosti na věku 
b. MP40 - MPO 
c. MP50 - MP40, MPO 
d. MJ18 - MPO, FPO 
e. MJ15 - MJ18, FPO, MPO 
f. MJ12 - MJ15, MJ18, FPO, MPO 
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g. MA4  - nováček -  Podle příslušné kategorie 

15. Každý účastník RDGL soutěží v HK, jejíž požadavky splňuje. V případě více 
možných kategorií soutěží, tedy je účastníkem RDGL v HK, ve které se zaregistroval 
na svém prvním turnaji RDGL v daném roce. 

Čl. 4.1 - Turnaje RDGL 

1. Odehráno minimálně 18 jamek 
2. Turnaj RDGL musí být zadán na oficiálním webu ČADG nejpozději do 30.9. 
3. Turnaj RDGL musí být zadán na oficiálním webu ČADG nejméně 3 týdny před 

turnajem. 
4. Registrace do turnajů RDGL: 

a. První fáze registrace se otevírá nejpozději 3 týdny před turnajem a je 
otevřena pro členy ČADG, 

b. Druhá fáze registrace se otevírá nejpozději 2 týdny před turnajem pro 
všechny hráče, 

c. 10% kapacity turnaje může být využito pro divoké karty, jejichž rozdělení je 
plně v režii organizátora turnaje 

5. Zveřejnění na oficiálních internetových stránkách ČADG: 
a. termín, 
b. kapacita turnaje, 
c. počty jamek, 
d. kategorie, 
e. časový harmonogram, 
f. oceňování či neoceňování hráčů 1. DGL, viz čl 4.2, bod 3. 

6. Organizátor turnaje může zvýšit kapacitu turnaje navýšením počtu jamek. 
7. Nejpozději týden před turnajem zveřejnit finální mapu hřiště, popřípadě jamky pro 

finále a rozhoz. 
8. Více informací o pořádání turnajů viz příloha č. 7 - Manuál pro pořadatele turnajů 

RDGL 

Čl. 4.2 - Bodové hodnocení turnajů RDGL 

1. Body se rozdělují v závislosti na výsledcích každého hráče, dle klíče uvedeného v 
příloze č. 2 tohoto SŘ, 

2. na účastníka, který není členem ČADG a na hráče s právem přednostní registrace do 
1. DGL, se v hodnocení pro celkové pořadí v RDGL nahlíží tak, jako by se tento hráč 
RDGL nezúčastnil. S výjimkou kategorie  MA4 Nováček, 

3. Ředitel turnaje RDGL má pravomoc vynechat hráče s přednostní registrací do 1. 
DGL z finále a závěrečného vyhlášení turnaje. Tato skutečnost musí být uvedena v 
propozicích turnaje při začátku registrace. 

4. pokud turnaj ve stejné HK odehráli alespoň 4 účastníci RDGL, kteří v této kategorii 
soutěží, určí se jim body podle příslušné bodovací tabulky, hráčům se započítávají v 
jejich HK, 
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5. pokud turnaj ve stejné HK odehráli méně než 4 účastníci RDGL, kteří v této kategorii 

soutěží, jsou jejich výsledky pro určení bodů zařazeny do nejbližší HK, jejíž 
požadavky splňují a počet účastníků RDGL, kteří v této HK 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 hráč na turnaji hraje v jiné než své HK, ač je tato HK v turnaji odehrána, 
nezapočítají se mu za tento turnaj body do RDGL. 

Čl. 4.3 - Pořadí v RDGL 

1. Výsledky discgolfové ligy se vyhlašují ve všech kategoriích RDGL, 
2. do konečného pořadí se započítávají nejvyšší bodové zisky z 8 turnajů RDGL, 
3. 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 RDGL. 

4. Hráči, kteří obsadí první až třetí místo ve své kategorii v RDGL v jednotlivých 
Regionálních oblastech obdrží ceny od ČADG, přeborník RDGL za danou oblast.  
V kategorii  MA4 – Nováček, nováček roku za danou oblast. 

5. Vyhlášení celkových výsledků v jednotlivých regionálních oblastech proběhne na 
posledním turnaji RDGL v daném regionu za účasti koordinátora, člena STK či člena 
VR ČADG. 
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Čl. 5 - Mistrovství České republiky jednotlivců v discgolfu (MČR) 

1. Pořadatele turnaje o titul Mistra/Mistryně ČR jednotlivců (dále jen MČR jednotlivců) 
určuje VR ČADG hlasováním na základě včas doručených žádostí o registraci 
turnajů s požadavkem na pořádání Mistrovství ČR jednotlivců. 

2. Na MČR jednotlivců v discgolfu je během herních kol kouření zakázáno (platí pro 
hráče, caddy, dobrovolníky a organizátory). 

3. MČR jednotlivců probíhá jednou za sezónu, v liché roky v Čechách a v sudé roky na 
Moravě nebo ve Slezsku. 

4. Mistrovství České republiky se nesmí konat na hřišti, které v předchozích letech 
nebylo minimálně součástí 2. DGL. 

5. 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. 

6. Mistrem/Mistryní ČR v discgolfu může být pouze občan/občanka ČR. 
7. MČR jednotlivců dělí od turnajů 1. DGL a nebo 2. DGL nejméně 10 dní, turnaj RDGL 

nesmí probíhat ve stejnou dobu v okruhu 50 km od místa pořádání MČR. 
8. Účastníkem MČR jednotlivců může být pouze člen ČADG a zároveň hráč s českým 

občanstvím či trvalým pobytem na území ČR. 
9. MČR jednotlivců v discgolfu se hraje podle aktuálních pravidel PDGA a soutěžního 

manuálu PDGA. 
10. Hráčské kategorie vyhlášené pro MČR jednotlivců: 

a. Open (MPO) - všichni muži a ženy 
b. Women (FPO) - všechny ženy 
c. Master nad 40 (MP40) - 40 let a starší 
d. Master nad 50 (MP50) - 50 let a starší 
e. Junior do 18 (MJ18) - do 18 let včetně 
f. Junior do 15 (MJ15) - do 15 let včetně (v roce 2020 nebude otevřena z 

důvodu konání juniorského MČR) 
g. Junior do 12 (MJ12) - do 12 let včetně (v roce 2020 nebude otevřena z 

důvodu konání juniorského MČR) 
11. Nejbližší kategorie pro jednotlivé hráčské kategorie 

a. FPO - MPO, MJ18, MP40 nebo MP50, v závislosti na věku 
b. MP40 - MPO 
c. MP50 - MP40, MPO 
d. MJ18 - MPO, FPO 

12. Každý účastník MČR jednotlivců soutěží v HK, jejíž požadavky splňuje. V případě 
více možných kategorií soutěží v jiné HK, jejíž požadavky splňuje. 

13. MČR jednotlivců se otevírá pouze v těch kategoriích, do kterých se přihlásili alespoň 
4 hráči. 

14. Herní systém MČR jednotlivců: 3x18 jamek postupným startem, je tedy nutný 3 denní 
formát turnaje. 

a. VR a STK ČADG doporučuje využít týdny kdy je ve čtvrtek, v pátek či v 
pondělí státní svátek. 

15. Hra ve skupinách (flightech) o maximálním počtu 4 hráčů. 
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16. Jamky pro rozhoz (o výhru, ceny, i postup do finále) musí být předem stanoveny a 

zveřejněny na registrační stránce turnaje. 

Čl. 5.1 - Požadavky a registrace na MČR jednotlivců v discgolfu 

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 výsledkové tabule (leaderboardu) se skóre aktualizovaným po 

každém kole v turnajovém centru příp. zóně pro diváky - je možná i 
elektronická verze (např. televize) 

c. možnost stravování v bezprostředním okolí hřiště (restaurace, dovoz jídla, 
catering), 

d. poskytnout informace o možnostech ubytování v místě turnaje, 
e. toalety (pro účastníky turnaje zdarma), 
f. zahajovací ceremoniál a hráčská schůzka se konají v předvečer výhozu 

prvního kola s doporučenou účastí zástupce politické reprezentace 
města/hotelu/provozovatele hřiště a povinnou účastí předsedy ČADG nebo 
jeho zástupce 

g. závěrečný ceremoniál s předáním ocenění nejlepších hráčů musí proběhnout 
do 60 minut od odevzdání všech skórkaret. 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. 

h. Závěrečný ceremoniál je plně v režii VR ČADG 
i. turnaj musí být registrován jako PDGA B-tier (příp. XB-tier) a vyšší. 

(https://www.pdga.com/pdga-documents/international/international-program-g
uide) 

2. Minimální požadavky na turnajové hřiště: 
a. 18 samostatných jamek, jejichž umístění umožňuje postupný start, 
b. kapacita minimálně 120 hráčů, 
c. použité koše musí být schváleny PDGA v kategorii Championship nebo 

Standard 
(https://www.pdga.com/technical-standards/equipment-certification/targets), 

d. výhoziště s pevným podkladem, tedy asfalt, beton; 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 zachován, 

e. jasně definovaná linie OB, a to bílými nebo jinak výrazně barevnými kolíky, 
provázkem nebo celistvou barevnou linií, zejména tam, kde linie OB není 
jasně definovaná např. zdí, viditelnou hranicí cesty, plotem. Vyznačení kolíky i 
provázkem zároveň je preferováno, 

f. jasně vyznačená vzdálenost 10 metrů od koše, minimálně 12 body, lépe 
celistvou linií, 

g. v optimální míře vyčištěné a posekané fairwaye a greeny, 
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h. PDGA rating jednoho hodu na předchozích turnajích je maximálně 10; 

výpočet PDGA ratingu jednoho hodu viz příloha č. 3, 
i. teesign (označení jamky) vedle každého výhoziště s těmito údaji: název 

turnaje, číslo jamky, vzdálenost ke koši, mapa jamky, bezpečnostní poučení 
návštěvníků a hráčů, logo ČADG a případných sponzorů; minimální standard 
pro označení jamky je A4 umístěná reprezentativním způsobem u výhoziště 
tak, aby nijak neomezovala při hře (viz soutěžní manuál ČADG), 

j. v případě delších přechodů mezi jamkami musí být tento přechod 
odpovídajícím způsobem označen, 

k. hřiště musí být připraveno k tréninku nejpozději 24 hodin před plánovaným 
startem 1. kola. Připravenost k tréninku znamená umístění výhozišť, teesignů 
a všech košů na svých místech (v ojedinělým případech mohou být pro 
trénink využity i neschválené koše). 

3. Registrace na MČR jednotlivců v discgolfu: 
a. v rámci prvních čtyř fází registrace jsou rezervována místa v jednotlivých 

kategoriích: 
i. MPO - 52 míst, 
ii. FPO - 16 míst, 
iii. MP40 - 20 míst, 
iv. MP50 - 12 míst, 
v. MJ18 - 20 míst, 

b. fáze registrace:  
i. první fáze registrace se otevírá 8 týdnů před začátkem turnaje a pro 

registraci ji mohou využít pouze hráči a hráčky s ratingem dle přílohy 
č. 6, kteří jsou zároveň členy ČADG, a zároveň občany ČR (či s 
trvalým bydlištěm v ČR), 

ii. druhá fáze registrace se otevírá 7 týdnů před začátkem turnaje a pro 
registraci ji mohou využít pouze hráči a hráčky s ratingem dle přílohy 
č. 6, kteří jsou zároveň členy ČADG, a zároveň občany ČR (či s 
trvalým bydlištěm v ČR), 

iii. třetí fáze registrace se otevírá 6 týdnů před začátkem turnaje a pro 
registraci ji mohou využít pouze hráči a hráčky s ratingem dle přílohy 
č. 6, kteří jsou zároveň členy ČADG a zároveň občany ČR (či s 
trvalým bydlištěm v ČR), 

iv. čtvrtá fáze registrace se otevírá 5 týdnů před turnajem a je otevřená 
pro všechny členy ČADG a zároveň občany ČR (či s trvalým bydlištěm 
v ČR), 

v. 4 týdny před turnajem budou přerozděleny rezervovaná místa v 
nenaplněných kategoriích mezi ostatní kategorie dle čekací listiny. 

c. 10% kapacity turnaje může být využito pro divoké karty, jejichž rozdělení je v 
režii organizátora turnaje a podléhá schválení VR ČADG. Rozdělení divokých 
karet proběhne nejméně 3 týdny před turnajem, 

d. registrace musí probíhat na oficiálních stránkách  www.idiscgolf.cz. 
4. Komunikace a PR související s MČR jednotlivců v discgolfu: 
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a. nejpozději 6 týdnů před začátkem turnaje zveřejnit na oficiálních 

internetových stránkách ČADG kompletní propozice turnaje (finální mapu 
hřiště, časový harmonogram turnaje, herní systém, jamky pro rozhoz, výši 
startovného, atd.), 

b. nejpozději před začátkem 1. fáze registrace do turnaje zveřejnit na oficiálních 
internetových stránkách ČADG pozvánku na turnaj (v sekci Novinky), 
případně tuto pozvánku zaslat VR ČADG k zveřejnění. 

c. do 90 minut po každém kole nahrát výsledky na stránku turnaje na webu 
PDGA, 

d. do 12 hodin od skončení turnaje nahrát konečné výsledky na oficiální 
internetové stránky ČADG, 

e. do 24 hodin od skončení turnaje odeslat odpovědnému členovi VR ČADG 
tiskovou zprávu z turnaje za účelem jejího uplatnění v PR v rozsahu 1⁄2 A4 + 
10 kvalitních fotografií ze hry i ze závěrečného vyhlášení, 

f. organizátor zajistí publikaci reportáže minimálně do 3 médií (lokální televize, 
noviny, městský zpravodaj, internetové médium, sociální sítě, atd.). 

5. Organizátor MČR jednotlivců v discgolfu 
a. organizátorem turnaje MČR jednotlivců 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 webu 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 
organizaci turnaje v dané lokalitě z hlediska zákonů ČR (např. z hlediska 
památkové péče, ochrany přírody a krajiny, vlastnických a majetkoprávních 
vztahů). 

d. je doporučeno zajistit pojištění turnaje, které umožňuje sjednat ČADG. 
6. Startovné a ceny na MČR: 

a. Doporučená výše startovného je 400 až 1 000 Kč pro MPO, FPO a MP40, 
MP50 a 300 až 500 Kč pro MJ18,  

b. první 3 nejlepší hráči a hráčky v každé hráčské kategorii obdrží od 
organizátora turnaje trofej s uvedením názvu a ročníku turnaje, umístění a 
HK, která jim bude předána v rámci slavnostního vyhlášení, 

c. minimálně prvních 30% hráčů ve všech otevřených kategoriích obdrží 
finanční odměnu odpovídající minimálně 50% vybraného startovného v dané 
kategorii, 

i. juniorské kategorie odměnu obdrží ve formě poukazů do obchodu s 
discgolfovým vybavením v adekvátní hodnotě, 

ii. hráči, kteří si přejí ponechat status amatéra (PDGA), obdrží odměnu 
ve formě poukazu do obchodu s discgolfovým vybavením v adekvátní 
hodnotě. 
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iii. Finanční odměny budou rozděleny dle přílohy č. 4 tohoto SŘ. 

Čl. 5.2 - Mistrovství České republiky v ostatních discgolfových disciplínách 

1. Mistrovství České republiky v ostatních discgolfových disciplínách (viz čl. X.3, bod 2.) 
může být uspořádáno na základě souhlasu VR ČADG. Organizátor zašle do předem 
určeného data svůj záměr VR, ta pak z obdržených žádostí vybere turnaje, jimž 
status MČR pro daný rok propůjčí. 

2. Na MČR v ostatních discgolfových disciplínách je během herních kol kouření 
zakázáno (platí pro hráče, caddy, dobrovolníky a organizátory). 

3. Ostatní discgolfové disciplíny, v nichž je možné uspořádat MČR: 
a. hra dvojic, 
b. hra týmů, 
c. hra klubů, 
d. jamková hra, 
e. mistrovství nováčků, 
f. mistrovství amatérů. 

Čl. 6 - Poplatky za účast nečlenů ČADG na turnajích 

1. 1. 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: Zaplacením 
tohoto poplatku hráč získá jednorázové členství v ČADG dle stanov. 

2. Výše poplatku: 
a. pro turnaje 1. DGL 100 Kč, 
b. pro turnaje 2. DGL 50 Kč, 
c. pro turnaje RDGL 20 Kč, 

Čl. 7 - Reprezentace 

1. Na turnaje, u kterých je počet hráčů omezen nebo místa rezervována na základě 
státní příslušnosti, se nominace provádí podle dokumentu “Kritéria reprezentace ČR 
v discgolfu“, který je k nahlédnutí na www.idiscgolf.cz. 

Čl. 8 - Protesty 

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

Čl. 9 - Výjimky 

1. O výjimku musí organizátor zažádat na emailu STK ČADG (stk@idiscgolf.cz) 
2. O případných výjimkách z tohoto soutěžního řádu rozhoduje STK ČADG 

Česká asociace discgolfu, z.s., Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, 170 00 



 
Čl. 10 - Závěrečná ustanovení 

1. Toto úplné znění SŘ bylo schváleno VR ČADG dne 30. listopadu 2019 s účinností od 
1. Ledna 2020.  

  

Česká asociace discgolfu, z.s., Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, 170 00 



 
Příloha č. 1 - Řád přednostní registrace 1. a 2. discgolfové ligy 

Čl. 1. - 1. Discgolfová liga 

1. Právem přednostní registrace disponuje pouze člen ČADG 
2. Právo přednostní registrace získá hráč: 

a. Dle umístění v 1. DGL v předchozí sezóně:  
MPO: 1. až 20. místo, 
FPO: 1. až 7. místo, 
MP40: 1. až 8. místo, 
MP50: 1. až 5. místo, 
MJ18: 1. až 4. místo, 
MJ15: 1. až 4. místo, 
MJ12: 1. až 4. místo. 

b. Dle umístění v 2. DGL v předchozí sezóně:  
MPO: 1. až 10. místo, 
FPO: 1. až 3. místo, 
MP40: 1. až 4. místo, 
MP50: 1. až 3. místo, 
MJ18: 1. až 3. místo, 
MJ15: 1. až 3. místo, 
MJ12: 1. až 2. místo. 

3. Právo přednostní registrace zaniká, pokud se ho hráč sám vzdá formou e-mailu na 
adresu stk@idiscgolf.cz 

4. Hráč se může vzdát práva přednostní registrace nejpozději do dne zahájení 
registrace prvního ligového turnaje dané ligy 

5. Vzdá-li se hráč práva přednostní registrace, toto právo tím zaniká a nepřenáší se na 
dalšího hráče v pořadí 

6. Hráč odehraje celou sezónu v kategorii, do které se přihlásil na prvním turnaji sezóny 

Čl. 1.1 - Bodové hodnocení turnajů 1. DGL 

1. Body se rozdělují v závislosti na výsledcích každého hráče, dle klíče uvedeného v 
příloze č. 2 tohoto SŘ 

2. Z bodového hodnocení ligových turnajů jsou předem vyřazení hráči, kteří nejsou 
členy ČADG. Při určování bodového zisku účastníků 1. DGL je na nečleny ČADG 
nahlíženo tak, jako by se daného turnaje nezúčastnili. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. 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. 1.2 - Pořadí v 1. DGL 

1. Výsledky discgolfové ligy se vyhlašují ve všech kategoriích 1. DGL. 
2. Do konečného pořadí se započítávají nejvyšší bodové zisky z maximálně 3 turnajů 1. 

DGL 
3. 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 1.DGL 

4. Ocenění v 1. DGL: 
a. na konci sezóny obdrží nejlepší tři hráči/hráčky v každé kategorii trofeje a 

ceny od ČADG. 
b. Vyhlášení výsledků ligy proběhne na události ČADG, která bude oznámena 

po ukončení sezóny na webu idiscgolf.cz. 

Čl. 2 - 2. Discgolfová liga 

1. Právem přednostní registrace disponuje pouze člen ČADG, 
2. Právo přednostní registrace získá hráč: 

a. Dle umístění v 1. DGL v předchozí sezóně:  
MPO: 21. až 30. místo , 
FPO: 8. až 10. místo, 
MP40: 9. až 12. místo, 
MP50: 6. až 8. místo, 
MJ18: 5. až 7. místo, 
MJ15: 5. až 7. místo, 
MJ12: 5. až 6. místo. 

b. Dle umístění v 2. DGL v předchozí sezóně:  
MPO: 11. až 16. místo, 
FPO: 4. až 7. místo, 
MP40: 5. až 8. místo, 
MP50: 4. až 6. místo, 
MJ18: 4. až 6. místo, 
MJ15: 4. až 6. místo, 
MJ12: 3. až 5. Místo. 

c. Dle umístění v každém z regionů RDGL v předchozí sezóně: 
MPO: 1. místo, 
FPO: 1. místo, 
MP40: 1. místo, 
MP50: 1. místo, 
MJ18: 1. místo, 
MJ15: 1. místo, 
MJ12: 1. místo. 

Česká asociace discgolfu, z.s., Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, 170 00 



 
3. Právo přednostní registrace zaniká, pokud se ho hráč sám vzdá formou e-mailu na 

adresu stk@idiscgolf.cz 
4. Hráč se může vzdát práva přednostní registrace nejpozději do dne zahájení 

registrace prvního ligového turnaje dané ligy 
5. Vzdá-li se hráč práva přednostní registrace, toto právo tím zaniká a nepřenáší se na 

dalšího hráče v pořadí 
6. Hráč odehraje celou sezónu v kategorii, do které se přihlásil na prvním turnaji sezóny 

Čl. 2.1 - Bodové hodnocení turnajů 2. DGL 

1. Body se rozdělují v závislosti na výsledcích každého hráče, dle klíče uvedeného v 
příloze č. 2 tohoto SŘ 

2. Z bodového hodnocení ligových turnajů jsou předem vyřazeni hráči, kteří nejsou 
členy ČADG. Při určování bodového zisku účastníků 2. DGL je na nečleny ČADG 
nahlíženo tak, jako by se daného turnaje nezúčastnili. 

3. Pokud turnaj ve stejné hráčské kategorii odehráli alespoň 4 účastníci 2. DGL, kteří v 
této kategorii soutěží, určí se jim body podle příslušné bodovací tabulky, hráčům se 
započítávají v jejich HK. 

4. Pokud turnaj ve stejné hráčské kategorii odehráli méně než 4 účastníci 2. DGL, kteří 
v této kategorii soutěží, jsou jejich výsledky pro určení bodů zařazeny do nejbližší 
HK, jejíž požadavky splňují a počet účastníků 2. 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. 

5. 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 2. DGL 

Čl. 2.2 - Pořadí v 2. DGL 

1. Výsledky discgolfové ligy se vyhlašují ve všech kategoriích 2. DGL. 
2. Počet započítaných turnajů do výsledků určí ČADG vždy na začátku sezóny při 

zveřejnění kalendáře 2. DGL 
3. 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 2.DGL 

4. Ocenění v 2. DGL: 
a. na konci sezóny obdrží nejlepší tři hráči/hráčky v každé kategorii trofeje a 

ceny od ČADG. 
b. Vyhlášení výsledků ligy proběhne na události ČADG, která bude oznámena 

po ukončení sezóny na webu idiscgolf.cz. 
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Příloha č. 2 - Bodování turnajů 1. DGL, 2. DGL a RDGL 

1. Počet bodů, které hráči obdrží, se vypočítává podle celkového množství hráčů, kteří 
nastoupili do turnaje v dané kategorii. 

2. Maximální počet bodů (pro vítěze) je 100. 

 

Příloha č. 3 - Výpočet PDGA ratingu jednoho hodu 

1. Rating jednoho hodu je veličina, která nejpřesněji udává náročnost (rozdílnost) 
discgolfového hřiště, 

2. STK ČADG vypočítá PDGA rating jednoho hodu z PDGA výsledků nejrelevantnějšího 
turnaje, který se na daném hřišti odehrál. Na relevanci turnaje má vliv jeho datum, 
počet hráčů a jejich kvalita, extrémní povětrnostní podmínky a další, 

3. Vzorec pro přesný výpočet ratingu jednoho hodu je: ( maxRating − 
minRating)/(maxScore − minScore) , kdy: 
maxRating = nejvyšší  dosaž ený  rating kola na dané m turnaji, 
minRating = nejnižší  dosaž ený  rating kola na dané m turnaji, 
maxScore = nejvyšší  skó re jednoho kola na dané m turnaji, 
minScore = nejnižší  skó re jednoho kola na dané m turnaji, 
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4. Rating jednoho hodu se pro potřeby SŘ nezaokrouhluje. 

Příloha č. 4 - Tabulka finančních odměn pro hráče 1. DGL

 

Příloha č. 5 - Rozdělení do regionů pro Regionální discgolfovou ligu 

1. RDGL bude v roce 2020 rozdělena do těchto 4 regionů (dle krajů ČR): 
a. Západ - Liberecký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Plzeňský kraj 
b. Střed - Praha, Středočeský kraj 
c. Jih - Jihočeský kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj 
d. Sever - Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, 

Moravskoslezský kraj 
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 Střed  Západ  

 DiscGolfové hřiště Kladno - Lesík   DiscGolfové hřiště Myslivna – Cheb  

 DiscGolfové hřiště Nučice  Discgolfové hřiště město Habartov   

 Discgolfové hřiště Praha - Centrální park 
Stodůlky  

 DiscGolfPark Dolní Žandov   

 DiscGolfPark Ladronka   Discgolfové hřiště Tachov  

 DiscGolfPark Praha 4  DiscGolfPark Rooseveltovy sady   

 Discgolfové hřiště Areál Interlovu   
DiscGolfPark Křimice 

 

 DiscGolfPark Krejcárek   DiscGolfPark Břasy   
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 DiscGolfPark Chodov   Discgolfové hřiště Osek u Duchcova   

 DiscGolfPark Europark Štěrboholy   DiscGolfové hřiště Duchcov  

 DiscGolfPark Běchovice   Discgolfové hřiště Teplice Park na Letné   

 DiscGolfové hřiště Park Holiday - Benice   Discgolfové hřiště Česká Lípa  

 Discgolfové hřiště Konopiště   Discgolfové hřiště Pohádková chaloupka   

 DiscGolfové hřiště Green Valley   
Discgolfové hřiště Frýdlant 

 

 DiscGolfPark Štěpánka   Tréninkové discgolfové hřiště Liberec - 
Skalka 

 

 DiscGolfPark Kmochův ostrov   Discgolfové hřiště Vesec v Liberci  

   
Discgolf Bedrichov 

 

   DiscGolfPark Smržovka   

   DiscGolfPark U Čápa Příchovice   

 

 

 Jih  Sever  

 DiscGolfové hřiště Kubova Huť   
DiscGolfPark Orlice Shopping park 

 

 DiscGolfPark Strakonice  
DiscGolfové hřiště Svatý Petr 
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 DiscGolfPark Lipno   DiscGolfPark Hrochův Týnec   

 DiscGolfPark Stromovka, České 
Budějovice  

 Floppy Disc Golf park Choltice  

 
DiscGolfPark Monínec 

 
Discgolfové hřiště Seč 

 

 Discgolfové hřiště Tábor   DiscGolfPark Svitavy   

 DiscGolfPark Mertovy sady   DiscGolfPark Králíky   

 DiscGolfPark Vajgar   DiscGolfPark Dolní Morava  

 DiscGolfPark Lhota-Vlasenice   
DiscGolfové hřiště Račí údolí - Javorník 

 

 DiscGolfPark Třešť   Discgolfové hřiště Šumperk  

 DiscGolfPark Hostačov   DiscGolfové hřiště Úsov  

 Discgolfové hřiště Konferenční hotel 
LUNA  

 DiscGolfové hřiště Uničov   

 Discgolfové hřiště Žďárský Satiniho Okruh   DiscGolfové hřiště Dlouhá Loučka   

 
Discgolfové hřiště Vepříkov u Chotěboře 

 Discgolfové hřiště Bělkovice-Lašťany   

 DiscGolfPark Kunšovec   DiscGolfPark Park sportu   

 DiscGolfové hřiště Moravský Krumlov   Discgolfové hřiště - Helios   

 DiscGolfové hřiště Pohořelice   DiscGolfPark Priessnitz  

 DiscGolfPark Mikuláškovo Náměstí   DiscGolfPark Kouty   
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 DiscGolfPark Brno-střed  DiscGolfPark Týn nad Bečvou  

 DiscGolfPark Milénova   DiscGolfPark Laguna   

 DiscGolfPark Amfiteátr Mikulov   DiscGolfPark Tučín   

 DiscGolfPark Kobylí   
DiscGolfPark Hloučela 

 

 DiscGolfPark Vyškov   
DiscGolfPark Otaslavice 

 

 
Tréninkové hřiště Kyjov 

 DiscGolfPark Budišov nad Budišovkou   

 DiscGolfPark Erbenovo nábřeží   
Discgolfové hřiště Krnov 

 

 DiscGolfPark Kunovský les   DiscGolfPark Jakartovice  

 DiscGolfPark Dolní Němčí   DiscGolfPark Stříbrné jezero   

 DiscGolfPark Jížní Svahy Zlín   DiscGolfPark Tošovice   

 DiscGolfPark Kasárna   Mark 'Discqman' Trubl Disc Golf Course 
Odry 

 

 
DiscGolfPark Poličná 

 
DiscGolfPark Příbor 

 

 
Discgolfové hřiště Búřov 

 DiscGolfPark Bocheta   

   DiscGolfPark Kopřivnice  

   Discgolfové hřiště Rekovice   

   DiscGolfPark Štěrkovna Hlučín   
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   DiscGolfPark Poruba   

   Discgolfové hřiště Ostrava - Dubina   

   DiscGolfPark U Rakety   

   DiscGolfPark Stromovka-Havířov   

   DiscGolfPark Dubina   

   DiscGolfPark Křivec v Třinci   
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Příloha č. 6 - Registrační fáze na MČR jednotlivců v discgolfu 

 MPO FPO MP40 MP50 MJ18 MJ15 MJ12 

1. fáze  
(8 
týdnů) 

960+ 840+ 930+ 880+ 930+ 910+ 800+ 

2. fáze  
(7 
týdnů) 

930+ 800+ 900+ 850+ 900+ 880+ 750+ 

3. fáze  
(6 
týdnů) 

900+ 750+ 870+ 820+ 870+ 850+ 700+ 

4. fáze  
(5 
týdnů) 

členové 
ČADG 

členky 
ČADG 

členové 
ČADG 

členové 
ČADG 

členové 
ČADG 

členové 
ČADG 

členové 
ČADG 

5. fáze  
(4 
týdny) 

Realoka
ce míst 

Realoka
ce míst 

Realoka
ce míst 

Realoka
ce míst 

Realoka
ce míst 

Realoka
ce míst 

Realoka
ce míst 
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Příloha č. 7 - Manuál pro pořadatele turnajů Regionální discgolfové 
ligy 

Čl. 1 - Než se rozhodnu turnaj uspořádat 

1. Potřebuji existující hřiště s pevnými koši, nebo vhodný terén a přístup ke košům – 
přenosným nebo pevným, instalovaným jednorázově za účelem uspořádání turnaje. 
Pevné koše je možno zapůjčit přímo od ČADG (100 Kč / koš / víkend) nebo po 
dohodě od kteréhokoliv ze tří subjektů, které se v ČR zabývají výstavbou 
discgolfových hřišť. 

2. V případě turnaje pořádaného na existujícím hřišti je třeba kontaktovat jeho správce 
– v drtivé většině si nekladou žádné podmínky, ale je dobré předpokládaný termín 
turnaje porovnat s plánem jiných akcí, které se v dané lokalitě budou konat. 

3. Radnice, v jejichž působnosti se discgolfová hřiště nacházejí, pořádání turnajů vítají 
a po oslovení pořadatelem akci podporují ať už věcnými cenami, nebo přítomností 
svého zástupce na turnaji. 

4. Pokud turnaj plánuji na příležitostném hřišti, je třeba zajistit, aby majitelé dotčených 
pozemků souhlasili s jeho pořádáním (Lesy ČR, zemědělská družstva, soukromí 
vlastníci). 

Čl. 2 - Když se rozhodnu turnaj uspořádat 

1. Nejpozději 1 měsíc před plánovaným termínem turnaje zveřejním soutěžním řádem 
požadované informace na oficiálním webu ČADG. Za tím účelem požádám člena VR 
a zároveň správce webu o zařazení do seznamu ředitelů turnaje, což je spojeno se 
získáním oprávnění editovat na webu všechny podstatné informace ohledně daného 
turnaje. 

2. Zajistím výrobu skórkaret a popřípadě diplomy a další ceny pro nejlepší hráče 
turnaje. 

Čl. 3 - Dny před zahájením turnaje 

1. Pokud nastane situace vyžadující změnu turnajových propozic, musím neprodleně 
kontaktovat koordinátora dané oblasti RGL (popřípadě VR ČADG)a společně s ním jí 
řešit. 

2. O případných změnách opět neprodleně informuji prostřednictvím turnajové stránky 
všechny přihlášené, pokud je to nutné, rovněž pošlu e-mail na osobní adresy 
přihlášených hráčů. 

Čl. 4 - V den turnaje 

1. Minimálně 45 minut před výhozem 1. kola začíná registrace hráčů. 
2. Souběžně probíhá kompletace skórkaret a náhodné rozdělení hráčů do skupin v 

úvodním kole. 
3. Minimálně 20 – 30 minut před výhozem 1. kola je zahájen mítink hráčů. Pokud 

nejsou přítomni hosté, bere si slovo ředitel turnaje nebo jím pověřená osoba a 
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seznámí hráče s hřištěm, upozorní je na OB a mandatory a systém turnaje, a s 
případnými změnami v harmonogramu turnaje. 

4. Pokud jsou na turnaji noví hráči, tak zajistí, aby s těmito hráči šli ve skupině 1. kola 
zkušení hráči. 

5. Na závěr mítinku ředitel turnaje oznámí rozdělení hráčů do skupin, popřeje všem 
zúčastněným úspěšnou hru a ohlásí přesný čas výhozu 1. kola. 

6. Zmínit pravidla discgolfu, hraje se dle pravidel PDGA (alkohol, drogy) 

Čl. 5 - V průběhu turnaje 

1. Po skončení každého soutěžního kola ředitel turnaje vyzve hráče k odevzdání 
skórkaret a zkontroluje jejich řádné vyplnění. 

2. Pro 2. a 3. soutěžní kolo jsou již hráči, pokud je to možné, rozděleni podle bodů a 
kategorií. 

3. Chování a jednání hráče se řídí podle aktuálně platných pravidel discgolfu PDGA a 
případné prohřešky jsou v souladu s těmito dokumenty, rozhodčím – ředitelem 
turnaje sankcionovány. 

4. Proti rozhodnutí rozhodčího – ředitele turnaje se lze odvolat k disciplinární komisi 
ČADG. 

Čl. 6 - Po skončení turnaje 

1. Po skončení turnaje a zkontrolování skórkaret následuje vyhlášení výsledků turnaje. 
2. Je vhodné, aby na závěr turnaje pořadatel pozval přítomné hráče na nejbližší akce 

pořádané pod hlavičkou ČADG. 
3. Ředitel turnaje zveřejní kompletní výsledky do 48 hodin od skončení turnaje na 

oficiálním webu ČADG. 

 

Česká asociace discgolfu, z.s., Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, 170 00 


