
Termíny a místa konání
19.května Beřovice

2. června Písek - Kestřany
19.srpna Ypsilonka

Jako golfista se těšte na postupný start podle hendikepů,
hru v kategoriích brutto a Stableford, vložené soutěže,
věcné stylové ceny pro nejlepší 3 hráče v obou
kategoriích, vždy 1 cenu losovanou ze všech účastníků
turnaje a stylové věcné ceny pro 5 nejlepších v obou
kategoriích v rámci Tour. Pro vítěze Tour v kategoriích
brutto a netto jsou připraveny putovní trofeje.
A pokud chcete mít Skotsko(u) v krvi, budete moci při
každém turnaji ochutnat některou z whisek Grant´s.

Hrajeme výhradně v kiltech!
Máme k dispozici pro zapůjčení 30 kompletních kiltů pro
účastníky našich turnajů! Mnoho našich hráčů má ovšem už
kilt vlastní. Pokud si na hru chcete půjčit kilt, zašlete na nám
číslo v pase. Zapůjčení kiltu (suknice, podkolenky, sporran) je
ZDRMA!

Pořadatel: Whisky&Kilt Golf Club, sídlo & klubovna: Legerova 26, Praha 2
tel.: 733 710 036 - Milan Hrouda, manažer, e-mail: milan.hrouda@seznam.cz

Registrace na turnaje na serveru www.cgf.cz

Požadavky na složení flajtů zasílejte na níže uvedený e-mail.
Registrujte se už teď na více turnajů, nebo celou Tour!

www.whiskyandkilt.cz

1x během Tour můžete za cenu 300 Kč
vsadit Žolíka, nejpozději po zahrání
1.drajvu! ☺. Váš bodový zisk z turnaje
pak bude dvojnásobný! Celoučástku
poukážeme na konto Centra Paraple.

Hra ve 2 kategoriích na rány brutto a Stableford netto, ve společné kategorii
HCP 0-54, hra na úpravu hendikepu.
Startovné 150 Kč členové klubu, 250 Kč nečlenové klubu (zahrnuje
ochutnávky whisky a občerstvení do bagu)
Green fee (vč. zpracování výsledků) a časy startů turnaje:

Beřovice1.050 Kč, čtvrtek 19.května, start v 10.00 hod.
Písek - Kestřany 850 Kč, čtvrtek 2.června, start v 10.00 hod.
Ypsilonka 1.100 Kč, pátek 19.srpna, start v 9.00 hod.
Český Krumlov (1.den), pátek 23.září, start ve 12.00 hod.
Český Krumlov (2.den), sobota 24.září, start v 10.00 hod.
(balíček 2x fee a 1x nocleh se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji: 2.100 Kč/os.)

Vždy lahev whisky pro první 3 v obou kategoriích, 1x losovanálahev whisky
Body za umístění v turnajích: 30b. vítěz, 29b. druhý atd.
Pro výsledky Tour se počítají 3 nejlepší turnaje z 5 turnajových kol celkem.

19.srpna Ypsilonka
23.-24.září  Český Krumlov

První skotská golfová tour


