miniGOLF ZASADY GRY
1. Pole miniGOLFA składa się z 18 dołków. Celem gry jest doprowadzenie piłki do celu po wyznaczonym
torze, przy jak najmniejszej ilości uderzeń kijem golfowym.
2. Grupa graczy (1 – 4 osoby), która chce rozegrać między sobą turniej, otrzymuje, w ramach jednej opłaty
cennikowej, jeden kij i piłeczkę do gry.
3. Wyniki gry zapisywane są na karcie wyników (karta na drugiej stronie).
4. Uczestnicy przechodzą przez kolejne pola od 1 do 18 i rozgrywają kolejne partie na pólku, wg kolejności
ustalonej we własnym zakresie.
5. Poruszanie się po terenie pola golfowego powinno odbywać się po ścieżkach. Osoba, aktualnie rozgrywająca
partię, może poruszać się po trawie wokół toru lub po sztucznej trawie pokrywającej tor. Zabrania się
chodzenia po kostkach obrzeża toru oraz dotykania i opierania się o budowle umieszczone na torze.
6. Start na każdym z torów rozpoczyna się w strefie środkowej, w odległości ok. 10 cm od początku toru.
7. Na każdym z torów można wykonać maksymalnie 6 uderzeń. Po szóstym nieskutecznym
uderzeniu, zapisuje się 7 punktów i przechodzi do następnego pola.
8. Piłeczkę można uderzać tylko wtedy, gdy jest ona nieruchoma. Każde dotknięcie piłeczki w ruchu
traktowane jest jako dodatkowe uderzenie.
9. Jeśli piłeczka zatrzyma się w miejscu uniemożliwiającym normalne uderzenie, można ją
przesunąć o 10 cm w kierunku prostopadłym do przeszkody.
10. Jeżeli piłeczka utknie w przeszkodzie lub wypadnie za ścieżki, gracz otrzymuje punkt karny i stawia
piłeczkę w punkcie ostatniego uderzenia.
11. Osoba, która wykonała najmniejszą liczbę uderzeń na całym polu, wygrywa. W przypadku remisu,
można rozegrać dodatkową partię na jednym, dowolnie wybranym, dołku.
12. Powyższe zasady mogą zostać zmienione, w przypadku rozgrywania zawodowego turnieju.

REGULAMIN
1. Na terenie pola miniGOLFA mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze. Osoby te zobowiązane są do
przestrzegania regulaminu i zasad gry.
3. Każdy z grających zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa własnego i innych.
4. Spożywanie posiłków, napojów alkoholowych, zaśmiecanie, hałasowanie, granie w obuwiu na
wysokim obcasie, wchodzenie na tory, niszczenie elementów zabudowy na terenie obiektu jest zabronione
5. Osobom w stanie nietrzeźwym nie udzielamy możliwości udziału w grze i przebywania na terenie obiektu.
6. Wprowadzanie psów lub innych zwierząt na teren obiektu jest zabronione.
7. Gracze ponoszą odpowiedzialność za wszelkie dokonane zniszczenia sprzętu w czasie gry. Utrata
golfowej - 20zł; uszkodzenie lub utrata kija golfowego 200zł.

piłeczki

8. Nieprzestrzeganie regulaminu oraz zasad gry w miniGOLFA może spowodować utratę prawa do kontynuacji
gry bez odszkodowania.
Nie ponosimy odpowiedzialność za wypadki powstałe podczas gry, jak i uszkodzenia dóbr osobistych.

