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Partneři :



DUBEN

30 KRAVAŘE    

PŘEHLED TURNAJŮ 2023

KVĚTEN

7 ŠILHEŘOVICE    

ČERVEN

4 ČELADNÁ OLD COURSE   

ČERVEN

18 ROSA PRIVATE (POLSKO)  

SRPEN

12 PANORAMA KÁCOV    

SRPEN

13 PANORAMA KÁCOV    

ZÁŘÍ

3 DOLNÍ DOBROUČ    

ZÁŘÍ

17 KRAVAŘE    



PROPOZICE

uzavřená celoroční tour pro max. 88 hráčů
osm turnajů v šesti golfových resortech
tour určená primárně pro členy ZGCK a pro hráče z
předchozího ročníku, v případě nenaplnění budou volná
místa nabídnuta hráčům, kteří nejsou členy ZGCK
podrobné propozice budou zveřejněny na našem webu

hra ve 4 kategoriích
muži do hcp 14.0, bílá odpaliště, netto rány
muži hcp 14.1 - 24.0, žlutá odpaliště, netto body (stb)
muži hcp 24.1 - 54.0, žlutá odpaliště, netto body (stb)
ženy všechny hcp, červená odpaliště, netto body (stb)

zařazení do kategorie se řídí hcp při vstupu do tour
hranice jednotlivých kategorií se mohou upravit podle
přihlášených hráčů (zachování rovnoměrného rozdělení do
jednotlivých kategorií) 
 vyhlášení nejlepších tří hráčů v každé kategorii
vložené soutěže "Longest Drive" a "Nearest To Pin"

celkové pořadí tour systémem "Netto + 1/2 Brutto body"
do celkového pořadí se z celkového počtu osmi turnajů
započítá (5+1) výsledků, tzn. pět nejlepších výsledků z
prvních sedmi turnajů a výsledek finálového kola, do
celkové klasifikace je tedy nutno odehrát finálový turnaj
celkový vítěz a vítěz jedné z dalších kategorií s nejvíce
dosaženými body získávají hlavní cenu, kterou je golfový
zájezd do Turecka věnovaný hlavním partnerem tour
hlavní cenu může získat pouze člen ZGCK
věcné ceny pro ostatní hráče umístěné na prvních třech
místech v každé kategorii

JEDNOTLIVÉ TURNAJE

CELKOVÉ HODNOCENÍ TOUR



CENA TOUR

7.500 Kč

platba bankovním převodem na účet č. 1848987329/0800
jako variabilní symbol uveďte své registrační číslo ČGF
alternativně možno zaplatit také na našem e-shopu

cena tour zahrnuje fee na všech turnajích
cena tour nezahrnuje stravné, které budou upřesněny 
 před každým turnajem
v případě zaplnění maximální kapacity 88 hráčů nebude
možno hlásit se pouze na jednotlivé dílčí turnaje
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