Technické podmínky minigolfových hřišť pro účely vydání nového mezinárodního
certifikátu a prodloužení mezinárodního certifikátu pro minigolfové hřiště
1. Všeobecné podmínky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

dodržení rozměrů dle aktuálního standartu WMF a ČMGS
dodržení použitých materiálů dle pravidel WMF a ČMGS
dodržení aktuálních pravidel WMF a ČMGS platných v roce certifikace
použité materiály musí být zdravotně nezávadné (platí pro hřiště vyrobené po roce 1995)
kvalita použitých materiálů
kvalitní montáž a nastavení hřiště pro hru (hratelnost)
je technicky připravené držitelem licence ČMGS pro výstavbu sportovních minigolfových hřišť

Ad a):
Musí být dodrženy základní rozměry drah jednotlivých systémů (viz podklady WMF a ČMGS).
Ad b):
Jsou povoleny pouze tyto materiály na povrch a mantinely drah:
Minigolf (beton):
povrch hrací plochy
beton
mantinel
ocelové trubky
pásové železo
Miniaturgolf (eternit):
povrch hrací plochy
mantinel

Filzgolf (filz):
povrch hrací plochy
mantinel

beton
cementovláknitá deska
pásové železo
cementovláknitá deska (stejná jako pro hrací povrch)
ocelové trubky

koberec
tvrdé dřevo
nerezová ocel
pásové železo

MOS:
Tato hřiště není možno certifikovat z důvodů nevyjasněné specifikace systému.
Ad c):
Je nutné dodržet rozměry překládacích a hraničních linií na drahách a průběžně aktualizovat podle změn vydaných WMF a
ČMGS.
Ad e):
Upřesnění použitých materiálů:
Miniaturgolf:
- cementovláknitá deska se skelnými nebo jinýmí podobnými vlákny a bez dřevěných podílů- minimální tloušťka
desky 15mm
- překážky kov a laminát nebo plast s protiskluzovým pásem (překážka je prvek, připevněný na desku, či vložen do
rámu dráhy)
Filzgolf:
- koberec pouze z umělých materiálů
ČMGS si může v opodstatněných případech vyžádat od žadatele o certifikát dodání vzorků a prohlášení o shodě použitých
materiálů.
Ad f):
Po provedené montáži, musí být dráhy hratelné, tzn.:
- míče nesmí skákat na spojích mezi jednotlivými deskami, nebo na spoji deska-překážka
- dráha musí splňovat základní pravidlo minigolfu – musí být hratelná na jeden úder
- překládací a hraniční linie drah musí být dle aktuálních pravidel

2. Ostatní:
Dále je nutné zajistit splnění následujících podmínek:
- dráhy nesmí být výše než 6cm nad terénem
- v případě, že hrozí možnost vniknutí míče pod dráhu, musí být pod dráhou zarážka zamezující vniknutí míče
- kolem drah musí být pevná plocha pro chůzi, není přípustná tráva, písek
- překážky musí být zajištěny proti pohybu (šrouby, kolíky)

