
DOBRUŠKA CITY GOLF 
 

1. kvalifikační turnaj na MS v Urban golfu 2018 - Paříž 
 
 

( MS je skutečně MISTROVSTVÍ SVĚTA, fakt !!! ) 
 
 

Dobruška dne 3. března 2018, pořadatel KEG Dobruška 
 

Hříště     : hraje se, s povolením Města Dobrušky, na celkem 13 jamek (10 jamek na rány a 3 
jamky dovednostní, maximální počet úderů na jamku je osm (vyjma dovednostních) 

 
Pravidla : Bezpečnost především !!! Neohrožujte procházející osoby a sebe navzájem !!! 
 

Hole - jsou povoleny všechny typy holí, jejich počet není limitován. 
 

Míčky - hraje se pouze míčky AlmostGolf (POINT3), jiné míčky nejsou povoleny.                           
 
Podložky - nezapichovací týčka a podložky jsou povoleny do maximální celkové výšky 

50 mm, nejsou povoleny jakékoliv zapichovací týčka. 
 
Odpaliště - je označeno plastovými kužely nebo je popsáno, lze odpalovat v prostoru 

stanovené lichoběžníkem mezi kuželi a vzdáleností maximálně na dvě hole vzad 
nebo dle popisu. S odpalištěm nelze jakkoliv manipulovat. 

 
Jamka - je přesně popsána a definována u každé jednotlivé jamky zvlášť. Za jamku se 

nepovažuje vlajka, vlajka není součástí jamky, kontakt míčku pouze s vlajkou a ne 
s cílem jamky se nepovažuje za dohranou jamku. 

 
Hra - během hry lze každou ránu týčkovat s možným beztrestným posunem míčku o 

vzdálenost grippu hole, ne blíže jamce (3D polokoule). Nerozlišuje se prostor 
„blíže“ a „dále“ jamce. Pokud nelze míček odehrát s úlevou beztrestného posunu o 
gripp, může hráč prohlásit svůj míč za nehratelný - pak lze míček s jednou trestnou 
ranou posunout zpět směrem k místu předchozího odpalu, libovolně daleko. 
V případě hry out se hráč s jednou trestnou ranou vrací na místo původního odpalu, 
není povoleno dropování. Každý kontakt hole s míčkem po zahlášené ráně je 
považován za úder. Ztracený míč – pokud je míč ztracen, hraje hráč s jednou 
trestnou ranou z místa původního odpalu, v případě, že za ztrátu nemůže hráč 
(hlídání odpalu - posoudí Marshall), bez ztráty úderu, Marshall pak určí nové místo 
odpalu. 

 
• Dodržujte bezpečnostní pravidla !!! 

• Hrajete na vlastní nebezpečí !!! 
• Respektujte soukromý a veřejný majetek !!! 

• Nepoškozujte zeleň !!! 
• Hrajte fér a bavte se !!! 



 
Slovo pořadatele : 
 

Hlavním cílem tohoto turnaje bylo : 1/ zlegalizovat tento turnaj, 2/ zapojit do 
celé akce  co nejvíc spolků, společností a firem z města Dobrušky, 3/ oddělit 
zrno od plev a na Mistrovství světa 2018 v Urban golfu poslat ty nejlepší hráče 
a za 4/ náramně si tento zcela mimořádný turnaj užít. My, jako pořadatelé, 
jsme první dva body zvládli na jedničku, další dva body jsou na Vás. Takže 
přátelé, 

pěknou hru !!! 
 
Jamka číslo 01 :  TJ SOKOL Dobruška 
 
odpaliště : na terase Sokolovny, je definováno rohožkou, odpal pouze z ní 
jamka   : otvor v „hradu“ Archlebových sadů, jamka je dohrána v případě, že 

míček zůstane v prostoru otvoru v „hradu“ (za prkýnkem) 
out   : nalevo ne (snad), napravo plot (soukromý pozemek) 
 
 
Jamka číslo 02 :  Město Dobruška 
 
odpaliště : na chodníku ulice Opočenská, je definováno kužely, odpal 

v lichoběžníku na dvě hole vzad 
jamka   : reklamní banner Města Dobrušky 2 x 1 m umístěný na zábradlí 

bočního vchodu u Sokolovny, jamka je dohrána v případě kontaktu míčku 
s bannerem a to z obou stran, za dohru se nepovažuje kontakt míčku se zábradlím 

out   : nalevo plot (soukromý pozemek), napravo ne (snad) 
 
 
Jamka číslo 03 :  Národní házená T. J. Sokol Dobruška 
 
odpaliště : před chatičkami v areálu Sokol Dobruška, je definováno kužely, odpal 

v lichoběžníku na dvě hole vzad 
jamka   : houpací slon v dětském koutku v areálu Sokolovny, jamka je dohrána 

v případě kontaktu míčku se slonem včetně houpací pružiny 
out   : ne (snad) 
 
 
Jamka číslo 04 :  KKKS – Kuželkáři Dobruška 
 
odpaliště : před brankou do areálu házenkářů Dobruška, je definováno kužely, 

odpal v lichoběžníku na dvě hole vzad 
jamka   : kuželka umístěná na tribuně, jamka je dohrána v případě kontaktu 

míčku s kuželkou 
out   : nalevo hřiště – je přísně zakázáno vstupovat na hřiště !!!, napravo plot 

za tribunou (soukromý pozemek) 



Jamka číslo 05 :  SOLAR s.r.o. Jaroměř, pobočka Dobruška 
 
odpaliště : vedle tenisových kurtů, je definováno kužely, odpal v lichoběžníku na 

dvě hole vzad 
jamka   : sloup veřejného osvětlení u garáží, jamka je dohrána v případě 

kontaktu míčku s jakoukoliv částí sloupu 
out   : nalevo tenisové kurty, napravo ne (snad), střechy garáží – je přísně 

zakázáno lézt pro míčky na střechy garáží !!! 
 
 

Doveda číslo 06 :  KAND, s.r.o. Dobruška 
 
odpaliště : mezi garážemi, je definováno kužely, odpal v lichoběžníku na dvě 

hole vzad 
jamka   : sud 200 l od rajského protlaku bez víka, dovednostní jamka, každý 

hráč z odpaliště odpálí 3 míčky, za každý kontakt míčku se sudem se odečítá 1 
úder, v případě, že míček zůstane uvnitř sudu odečítají se údery dva 

out   : nalevo, napravo, vepředu střechy garáží – je přísně zakázáno lézt pro 
míčky na střechy garáží !!! 

 
 
Jamka číslo 07 :  ELMAX STORE, a.s. Dobruška (Libor Matějů) 
 
odpaliště : na silnici pod Stamontem, je definováno kužely, odpal v lichoběžníku 

na dvě hole vzad 
jamka   : plazmová televize SAMSUNG PS-50C96HD úhlopříčka 130 cm 

v prostoru vjezdu do areálu Teplárny Dobruška, jamka je dohrána v případě 
kontaktu míčku s obrazovkou, kontakt s ostatními plasty televize se nepovažuje za 
dohrání jamky 

out   : nalevo plot (soukromý pozemek), napravo plot (Stamont) 
 
 

Jamka číslo 08 :  Pizza Forte - Dobruška  
 
odpaliště : v areálu Teplárny Dobruška, je definovano kužely, odpal 

v lichoběžníku na dvě hole vzad 
jamka   : krabice od pizzy, jamka je dohrána v případě kontaktu míčku 

s jakoukoliv částí krabice 
out   : nalevo ne (snad), napravo ne (snad), vpředu plot (VTOPÚ) 
 
 

Doveda číslo 09 :  Klub extrémního golfu Dobruška  
 
odpaliště : v areálu Teplárny Dobruška, je definovano kužely, odpal 

v lichoběžníku na dvě hole vzad  
jamka   : chipovací síťka Dunlop, dovednostní jamka, každý hráč z odpaliště 

odpálí 5 míčků, za každý míček, který zůstane v chipovací síťce se odečítá 1 úder 
out   : ne (snad) 



Jamka číslo 10 :  MOBIL tuning Dobruška (Ing. Petr Rohlena) 
 
odpaliště : v areálu Teplárny Dobruška, je definovano kužely, odpal 

v lichoběžníku na dvě hole vzad 
jamka   : tablet Samsung Galaxy Note 10.1 upnutý do svěráku, jamka je 

dohrána v případě kontaktu míčku s jakoukoliv částí tabletu, za dohru se 
nepovažuje kontakt míčku se svěrákem 

out   : nalevo ne (snad), napravo ne (snad), vpředu plot (ulice Čs. odboje) 
 
 
Jamka číslo 11 :  Café Bar Retro s.r.o. Dobruška (Miroslav Novák) 
 
odpaliště : chodník ulice Čs. odboje, je definováno kužely, odpal v lichoběžníku 

na dvě hole vzad 
jamka   : 20 l demižón na víno na rohu u haly PSV stavební s.r.o. Dobruška, 

jamka je dohrána v případě kontaktu míčku s jakoukoliv částí demižónu 
out   : nalevo ne (snad), napravo ne (snad) 
 
 
Jamka číslo 12 :  Rodinný pivovar Dobruška (Milan Vedra) 
 
odpaliště : areál PSV stavební s.r.o. Dobruška, je definováno kužely, odpal 

v lichoběžníku na dvě hole vzad 
jamka   : historický hliníkový sud 50 l na pivo včetně mosazné pípy, jamka je 

dohrána v případě kontaktu míčku s jakoukoliv částí sudu včetně pípy 
out   : nalevo ne (snad), napravo ne (snad) 
 
 
Doveda číslo 13 :  PSV stavební s.r.o. Dobruška (Petr Ptáček) 
 
odpaliště : traverza v areálu PSV stavební s.r.o. Dobruška, je definováno značkou 

na traverze  
jamka   : traverza, dovednostní jamka, každý hráč odpatuje ze značky na 

traverze 3 míčky a bude se snažit aby mu dojel míček co nejdále, na traverze je pět 
značek, za každou projetou značku se odečítá jeden úder, zapisuje se jen jeden 
nejlepší úder  

out   : ne (snad) 
 

O outech rozhoduje Marshall flajtu !!! 
 

Všechny spolky, společnosti a firmy po kterých je každá, která 
jamka pojmenována, se nějakým způsobem podílely na existenci 
tohoto turnaje, děkujeme za podporu !!! 

 

Klub extrémního golfu Dobruška 


