
Whisky&Kilt Golf Club
uvádí první ročník

Otevřená indoor golf Tour, hraje se na dvou simulátorech aboutGolf
v Restauraci Golf Resortu Black Bridge.
Startuje se vždy od 14h a od 18h (8 účastníků v každémčase, 16 celkem).
Cena za simulátor 300 Kč/hod., startovné na každý turnaj 200 Kč
(50 Kč z každého startovného věnujeme na konto Centra Paraple)
Věcné ceny pro nejlepší 3 hráče nebo dvojice v každém turnaji.
V rámci každého turnaje 1 losovaná cena ze všech účastníků.
Věcné ceny pro nejlepších 5 hráčů v celkovém pořadí Tour.
Registrace na serveruČGF. Současně zašlete SMS na tel. 733 710 036
sčasem startu, jménem spoluhráče do dvojice nebo spoluhráčů do flightu.
Odpaliště: dámyčervená, pánové žlutá (na aboutGolf simulátoru modrá!)
Nastavení: gimmie: 2 metry, drop: ruční nastavení
Výsledky turnaje budou průběžně, během turnaje, zadávány na serverČGF.
Předání cen vítězům proběhne vždy ihned po odehrání. V případě
nepřítomnosti hráče(ů) bude cena předána v rámci dalšího kola, poté bude
k vyzvednutí ve Whisky&Kilt Clubu, Praha 2 - Legerova 26.
Vyhlášení celkového pořadí Tour proběhne v rámci párty pro účastníky a
jejich hosty v sobotu 5.března 2016 ve Whisky&Kilt Clubu, Praha 2,
Legerova 26, od 19 hodin (zahrnuto ve startovném).

Pořadatel:Whisky&Kilt Golf Club, Milan Hrouda, manažer klubu
tel.: 733 710 036, e-mail: milan.hrouda@seznam.cz, www.whiskyandkilt.cz

8.1. na rány s vyrovnáním HCP Scottish Brae

22.1. texas scramble dvojic Lázně Kynžvart

12.2. na rány bez vyrovnání Donald Ross Memorial

26.2. na rány s vyrovnáním HCP Harbour Town

4.3. dvojice na rány bez vyrovnání Bay Harbour

Body podle pořadí v turnaji od 16 do 1 bodu.
Každý účastník má právo, 1x v rámci Tour, vsadit za cenu
200 Kč, nejpozději po zahrání prvního drivu, „žolíka“. Tím se
jeho bodový zisk v turnaji zdvojnásobuje!Částka bude
poukázána na konto Centra Paraple.
Jeden nejhorší výsledek se do Tour nezapočítává.
Aktuální pořadí Tour najdete na www.whiskyandkilt.cz

HODNOCENÍ TOUR

TERMÍN FORMÁT - HŘIŠTĚ

Společnost RÉMY-COINTREAU, generální partner Grant´s
INDOOR GOLF TPOUR 2016, Vám v rámci každého Tour
postupně představí všechny druhy Grant´s whisky. V rámci
závěrečné „After Tour Párty“ 5.března 2016 ve Whisky&Kilt
Clubu pak kompletní produkci! Zahrnuto v ceně startovného.


