
POZVÁNKA na Mikuláš Golf Cup 2013

Vážení členové a přátelé GCHK.
Dovolujeme si vás pozvat na tradiční golfový turnaj Mikuláš Golf Cup. Letos se uskuteční již
sedmnáctý ročník v sobotu 7.12.2013. Turnaj bude v golfovém zařízení Fomei v Hradci Králové
s golfovými  disciplínami uvnitř i venku podle počasí. Připraveny jsou celkem čtyři disciplíny, 1x
uvnitř Indooru a 3x venku, které tvoří „Čtyřboj“ s celkovým parem 104 ran – viz propozice.

Sobota 7.12.2013 Indoor golf Fomei Hradec Králové 9 hod

PROGRAM
Turnaj
9,00 až 9,30 registrace hráčů, Občerstvení
9,30 zahájení
9,30 start dvě skupiny, A simulátory (20 hráčů), B Adventure golf + venek (ostatní do 20)
9,30 až 13,00 hra skupin 1.část
13,00 až 16,30 hra skupin 2.část, výměna pozic (předpokládá se, že hra venku skončí v 16,00 hod)
17,00 Vyhlášení vítězů
17,30 Večeře
18,00 až 24.00 společenský večer (Mikulášská nadílka)
Občerstvení
8,30 – 9,30 whisky, voda (při příchodu hráče), koblihy,  párky, káva ,čaj
12,00 – 24,00 talíře, studené mísy (šunka,sýry,řízečky apod.),  na hřišti svařené víno
17,30 večeře, Guláš a)čertovský, b)andělský (dovezeno od Růže)
Poznámka pivo, víno, tvrdý si každý sám platí
Startovné (stejně jako vloni)
Členové GCHK 400 Kč
Cizí 500 Kč
Zahrnuje hru simulátory, venku, občerstvení celý den a večeři
Doprava
Dopravu do Fomei si zajišťuje každý vlastními prostředky - samostatně
Doprava z Fomei (po skončení akce) – od 19 hod Taxi (po HK jen za 100 Kč), 605 123 456
Přihlášky
Na webu ČGF www.cgf.cz, recepce 495 535 181, info@gchk.cz
Ceny
Keramické sošky Mikuláš, anděl a čert v provedení vždy muž a žena.
Vítězství
Pro celkové pořadí a vítězství budou sečteny rány ze všech disciplín.
Budou 2 kategorie Muži a Ženy a vyhlášeni tři nejlepší hráči v kategorii.
V jednotlivých disciplínách budou vyhlášeni vždy nejlepší hráči.
Vítěz – Mistr na simulátoru
Vítěz – Mistr Adventure golfu
Vítěz - Mistr Cippu
Vítěz - Mistr crosscountry
Vítěz - Mistr Discgolfu
Mikulášská nadílka
Každý účastník akce přinese anonymní zabalený dárek, který dostane číslo a účastníci budou po
večeři losovat o připravené dárky (možno přinést i žertovné a nepotřebné dárky)
Možno přinést i jmenovité dárky pro jiného účastníka akce.

Na setkání se těší Výbor GCHK - Petr Drbal

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cgf.cz&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE6_lEcF5xNoI9I4InxQsKrN1c9xg
mailto:info@gchk.cz


PROPOZICE
1.Hra na FSG simulátoru 18 jamek, hřiště Manua Kea, par 72
2.Adventure golf, 18 jamek, par 36
3.Tři chipp jamky, o délce 25, 35 a 45 metrů, par 9, v zahradě Fomei
4.Tři jamky crosscountry, par 12, na louce u tratě
5.Discgolf, 3 jamky, par 11, o délce cca 400 m na louce venku. Disciplinu připravila firma Outdoor
Solutions včetně scorecart a plánku hřiště.

V případě nepříznivého počasí bude venkovní program zredukován.

Startovní pole bude rozděleno na 2 skupiny, první 20 hráčů bude začínat na simulátorech, druhá na
venkovních disciplínách, zhruba ve 13 hod dojde k výměně skupin.
Pro zahřátí hráčů bude venku k dispozici svařené víno, uvnitř Indooru zase připraveno jídlo.

Vítězové.
Pro celkové pořadí a vítězství budou sečteny rány ze všech disciplín. Budou 2 kategorie Muži a
Ženy a vyhlášeni tři nejlepší hráči v kategorii.
V jednotlivých disciplínách budou vyhlášeni vždy nejlepší hráči.
Mistrem na simulátoru
Mistrem Adventure golfu
Mistrem Cippu
Mistrem crosscountry
Mistrem Discgolfu

Ceny keramické sošky Mikuláš, anděl a čert v provedení vždy muž a žena.

Zakončení turnaje a vlastně i letní sezóny 2013 bude v Indoor golf Centru Fomei na setkání hráčů               
turnaje i dalších členů klubu.
Večeře bude tradiční Čertovský a Andělský guláš, přímo ve Fomei
Od startu po celý den bude připraveno pro účastníky akce občerstvení.

Dr. 1.11.2013


