JSME SOUČÁSTÍ

4. 5. 2023

Panorama Golf Resort Kácov

8. 6. 2023

Prague City Golf Zbraslav

29. 6. 2023

Oaks

20. 7. 2023

Royal Beroun Golf Club

31. 8. 2023

Albatross Golf Resort

7. 9. 2023

Casa Serena

21. 9. 2023

Vinoř - Turnaj vítězů

Hlavní cena pro vítěze
Golf Channel Business Tour 2023

Zájezd na Mauricius
Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort

7 nocí s polopenzí + letenka + 5x green fee

TURNAJ VÍTĚZŮ

21. 9. 2023 – Vinoř
Pozvánku na závěrečný turnaj dostává vítěz kategorie z každého
kola Business Tour.
Hrát se bude na nově otevřeném hřišti ve Vinoři u Prahy systémem
hry Texas Scramble dvojic. Herní dvojici tvoří vítěz a jeho pozvaný
spoluhráč.

Každý z vítězné dvojice získá VIP vstupenku na turnaj
DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP, který se odehraje
v listopadu 2023 v Dubaji.
Vstupenka bude do VIP Hospitality na sobotní 3. kolo.

Hlavní cena pro vítěze Turnaje vítězů
2x VIP vstupenka do VIP Hospitality na sobotní 3. kolo

DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP

PARTNERSTVÍ
179 000 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: welcome drink, 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

•

fotodokumentaci z každého turnaje

•

možnost hlavního partnerství a brandingu vybraného turnaje

PARTNERSTVÍ
HLAVNÍ PARTNER A MOŽNOST BRANDINGU
VYBRANÉHO TURNAJE
PLNÝ PROSTOR PRO PREZENTACI VAŠÍ ZNAČKY

•

Vybraný turnaj ponese jméno partnerovy značky - např. GOLF CHANNEL CUP.

•

Název turnaje je uveden na trofejích, na webu cgf.cz, na webu golfchannel.cz
v sekci „Naše turnaje“ a v krátkém představení partnerovy značky u článku o turnaji,
na elektronických pozvánkách a při další komunikaci s účastníky turnaje, na startovní
listině.

•

Hlavní partner turnaje musí nakoupit ceny pro vítěze v hodnotě 30 000 Kč

•

Partnerova značka je prezentována na prezentačních materiálech, které partner
poskytne pro turnaj - ceny pro vítěze, dárky pro všechny hráče, rollupy, plachty,
beach flagy.

•

Možnost brandingu vybraného turnaje je limitována vzhledem k počtu partnerů
a turnajů. Prosíme o včasné projevení zájmu o branding konkrétního turnaje.

PROPOZICE TURNAJE
Název tour:

Golf Channel Business Tour 2023

Hrací systém:

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

Způsob startu:

Postupný start z jamky č. 1 a č. 10

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:

Welcome drink. 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.

Pravidla soutěže naleznete na www.golfchannel.cz
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