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Podbrezinský discgolf

Al: Informácie o predkladateľovi:

Občianske združenie TATRY 

Mar Rudolf Pado

Občianske združenie LIPA -  Liptovskí aktivisti

Roman Behal

A2: Stručný popis projektu:
Návrh investičného projektu pre vybudovanie hracej línie discgolfu na sídlisku Podbreziny, situovanej 
prevažne v Zelenej oáze pri vode.

Pravidlá discgolfu: http://szf.sk/odiscgolfe/

Disc golf (alebo tiež discgolf) sa veľmi podobá golfu, ale nie je  k nemu potreba drahého a ťažkého 
vybavenia. Je to hra. v ktorej jednotliví hráči vrhajú fŕisbee disk smerom na kôš alebo cieľ. Podľa pravidiel 
pre profesionálnu hru spravovaných PDGA (profesionálny disc golfovou asociáciou) je cieľom hry 
prekonanie hracieho poľa medzi jednotlivými „košmi“ s Čo najmenším počtom hodov diskom.

Discgolfové ihriská sa stávajú súčasťou parkov, záhrad, nábreží riek ..., kde vyvolávajú svojou prítomnosťou 
aktívny pohyb rôznych vekových skupín obyvateľstva.

http://szf.sk/odiscgolfe/


Discgolfové ihrisko
Mestský park Senica
Počet koiov 3
Počet jamiek 12 fC" —
Celkový par ihriska 36 ^  OtSCĽtS cm* ffip 
Celková dfžka ihriska 479m

Vitajte na discgolfovom Ihrisku!

Disk odhadzujete cca 1-2 metre naľavo od vyznačených 
štartovacích pozícií. Ak nezaschnete kôš prvým pokusom, 
pokračujete z miesta kde disk zastal, až pokým 
neumiestnite disk do koša. víťazi ten, komu sa podarí 
odohrať celé ihrisko na čo najmenej hodov.

Discgolf je hra podobná golfu, ibaže loptičku nahrádza 
lietajúc disk a jamku stojanový kôš. Tomu odpovedá aj 
prevzaté názvoslovie: ciefový kôš je "jamka” 
a norma jamky je par = odhadovaný počet hodov 
na skórovanie, umiestnenie disku do koša.

Prosíme Vás, aby ste s cfscgolfovfm košom 
ako aj s cudzími diskami na zemi nemanipulovalL 
Dodržujte pravidlá a zásady ohľaduplnej hry!
Nehádžte disky, ak sa na ploche nachádzajú iudia!

Podrobnejšie pravidlá a viac informácií o udalostiach 
a športoch s lietajúcim diskom nájdeš na stránkach:

www.szf.sk a www.discgolf.sk
: / i-kuuj» str írwfc

Správca ihriska: Mestský podnik sluíteb s pol. t r.o .. 
Hviezdoslavova 477, Šenka, tel.: 034 6553031

Dodávatef hracích prvkov lulgs spoi. « r-o 
Štefánikova 5.91701 Trnava www.äsdine.com 

.. staviame discgolfové ihriská!

Senica

Moravský Krumlov

http://www.szf.sk
http://www.discgolf.sk


Moravský Krumlov

A3: Informácie o rozpočte projektu:
Predbežná kalkulácia, bez zemných nrác:

Názov položky Špecifikácia Počet
kusov

Cena za 
kus (v €)

Spolu
(v€)

Discgolľový kôš -  exteriérový
íhttD://disceolfove-kose.cz/Drodukt/Devnv-
discgolfow-kos/)

8 250,00 2 000,00

Úvodná tabuľa -  pokyny 1 150,00 150,00
„Košové tabule“ -  8 ks
(informácie o postupe hráča k ďalšiemu
„košu“)

8 100,00 800,00

SPOLU 2 950,00



A4: Informácie o ďalšej podpore z rozpočtu mesta:
Projekt nie je financovaný zo žiadnej inej rozpočtovanej kapitoly mesta.

BI: Informácie o dobrovoľníckej činnosti navrhovateľa pri 
realizácii projektu:
OZ TATRY a OZ LIPA -  Liptovskí aktivisti sú ochotní pomôcť s prácami spojenými s výstavbou ihriska.

B2: Stručné zdôvodnenie, resp. prínos projektu pre mesto 
Liptovský Mikuláš:
Mesto Liptovský Mikuláš realizáciou projektu zatraktívni využívanie verejných priestranstiev na sídlisku 
Podbreziny.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 15.02.2019 Občianske združenie 
TATRY ,/O i /0 v
KKMI 627/5
031 04 Liptovské MikulA*

Mgr. Rudolf PADO, predseda a projektový1 manažér OZ TATRY


