JSME SOUČÁSTÍ

GOLF CHANNEL PRIVATE TOUR se koná od roku 2014 a má
za sebou devět velmi úspěšných ročníků, které tuto tour řadí
k jedněm z nejoblíbenějších. Private Tour je určena zástupcům významných českých a mezinárodních firem, kteří si
chtějí užít atmosféru exkluzivního turnaje, zahrát si na TOP
hřištích a zároveň rozšířit své obchodní kontakty. Pro zajištění příjemné atmosféry jsou turnaje limitovány kapacitou
12 flightů, tj. 48 hráčů/turnaj.

PRIVATE

TOUR

1

17. 5. 2023

Panorama Golf Resort Kácov

6. 6. 2023

Royal Beroun Golf Club

13. 6. 2023

Ypsilon Golf Resort

19. 7. 2023

Loreta Golf Club Pyšely

2. 8. 2023

Prague City Golf Zbraslav

14. 9. 2023

Albatross Golf Resort

20. 9. 2023

Vinoř - turnaj vítězů

PRIVATE

TOUR

2

5. 5. 2023

Panorama Golf Resort Kácov

16. 5. 2023

Golf Resort Karlštejn

1. 6. 2023

Royal Beroun Golf Club

3. 8. 2023

Penati Golf Resort - Legends Course

4. 8. 2023

Penati Golf Resort - Heritage Course

13. 9. 2023

Greensgate Golf & Leisure Resort

20. 9. 2023

Vinoř - turnaj vítězů

www.trendgolf.cz

Vítěz každé tour vyhrává elektrický golfový vozík z produkce GALAXY
TrendGOLF řady Walker s příslušenstvím (akumulátor, nabíječka, držák
na deštník, držák scorecard, transportní taška), golfový bag Rainline Pro
trendGolf a deštník.
Vše v barevné kombinaci dle vlastního výběru a aktuální nabídky včetně
možnosti gravírování.
Hodnota setu pro každého vítěze je 70 000 Kč.

Pravidla soutěže naleznete na www.golfchannel.cz

TURNAJ VÍTĚZŮ

20. 9. 2023 – Vinoř

Pozvánku na závěrečný turnaj dostává vítěz z každého kola
Private Tour 1 a 2.
Hrát se bude na nově otevřeném hřišti ve Vinoři u Prahy
systémem hry Texas Scramble dvojic. Herní dvojici tvoří vítěz
a jeho pozvaný spoluhráč.
Vítězná dvojice získá společný golfový zájezd do Turecka
od společnosti Byliana.

PARTNERSTVÍ
PRIVATE

TOUR

1

129 000 Kč
(1 flight / 6 turnajů)

PRIVATE

TOUR

2

129 000 Kč
(1 flight / 6 turnajů)

•

4 hrací místa / flight, možnost pozvat si své obchodní partnery na jednotlivé turnaje

•

umístění loga Partnera na reklamních materiálech k tour společně s ostatními
Partnery

•

umístění prezentačních materiálů pro všechny zúčastněné v klubovně v den turnaje

•

občerstvení během turnaje: snídaně formou bufetu, ovoce do bagu,
občerstvení na jamce, raut po turnaji, alko / nealko nápoje po celý den

•

luxusní skleněné trofeje, krásné ceny pro vítěze a losování o další hodnotné ceny
pro všechny zúčastněné na každém turnaji

•

Tour „2“ – večerní posezení včetně rautu mezi turnaji na hřišti Golf Resortu Penati

•

fotodokumentaci z každého turnaje

•

možnost hlavního partnerství a brandingu vybraného turnaje

VEČERNÍ GRILOVÁNÍ

3. 8. 2023 – Penati Golf Resort
Golfové hřiště Penati Golf Resort vyrostlo na Záhorí, u města Senica,
uprostřed borových lesů, na půdě poseté bílými písečnými dunami.
Kromě 36-jamkového golfového resortu světových parametrů
Penati Golf Resort nabízí pestré možnosti na relax, aktivní
odpočinek a na kvalitní trávení volného času.
Jste srdečně zváni na přátelské posezení včetně cateringu a nealko
/ alko nápojů, které se bude konat dne 3. 8. 2023 večer, dle počasí
na terase nebo v klubovně Golf Resortu Penati.

PROPOZICE TURNAJE
Název tour:

Golf Channel Private Tour 2023

Hrací systém:

Hraje se 1 x 18 jamek, stableford, na úpravu HCP

Způsob startu: Postupný start z jamky č. 1
Odpaliště:

Muži – žlutá, ženy – červená

HCP kategorie: 3 HCP kategorie společné pro muže a ženy, rovnoměrně
rozdělené dle počtu a HCP hráčů
Vložené
soutěže:

Longest Drive – muži a ženy zvlášť
Nearest to the Pin – společná

Stravování:

Snídaně formou bufetu, ovoce do bagu, občerstvení
na jamce, raut po turnaji, alko / nealko nápoje po celý den.

Startovní
listina:

Jeden den před turnajem cca ve 14:00 - zaslání e-mailem
na hráče nebo kontaktní osobu, která hráče do turnaje
přihlásila, umístění na www.cgf.cz v přílohách turnaje.

Ceny
a vyhlášení
výsledků:

1. – 3. místo v každé HCP kategorii, vložené soutěže, losování
ze skore karet. Připravili jsme pro Vás luxusní skleněné
trofeje, vína, vouchery na green fee, golfové zboží, věcné
ceny s logem Golf Channel.

Další:

Zařízení pro měření vzdálenosti jsou povolena. Buggy pouze
ze zdravotních důvodů, pokud pořadatel neurčí jinak.
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