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CÍL G2000 GOLF TOUR 2012
Cílem G2000 GOLF TOUR je nabídnout společnostem, které mají zájem
zúčastnit se, sérii golfových turnajů se servisem na vysoké úrovni, tak aby hráči
měli optimální podmínky pro svou hru. Současně s touto TOUR budou probíhat
různé společenské aktivity, směřující k rozšíření obchodních vazeb a kontaktů a
obchodní spolupráce.
Při organizování této akce bude dbáno maximální úspory finančních prostředků,
ale na straně druhé budou mít všichni partneři, kteří se do projektu zapojí,
záruku vysoké kvality a profesionální úrovně dodaného servisu. Paralelně
můžete využít zapojené golfové resorty k setkání s Vašimi klienty, k firemním
schůzím popř. kongresům.
G2000 GOLF TOUR
bude nejen sérií golfových turnajů se sportovním
charakterem, ale i dle Vašeho zadání možných firemních teambuldingů,
koučinků a reklamních prezentací.

Termíny konání G2000 GOLF TOUR 2012:
19.3-02.04.

GC Grado

24.4.

GC Hluboká

02.5.

GC Konopiště

15.5.

GC Konopiště

17.5.

GC Hluboká

23.5.

GC Zbraslav

24.5.

GC Hluboká

29.5.

GC Fontana

13.6.

GC Hluboká

14.6.

GC Beroun

03.7.

GC Albatros

19.7.

GC Cihelny

02.8.

GC Hluboká

14.8.

GC Čeladná

28.8.

GC Kaskády

13.9.

GC Zbraslav

15.9.

GC Hluboká

18.9.

GC Weitra/Bohmerwald

11.10.

GC Albatros

Program golfových turnajů

8:30 - 9:00

registrace hráčů
snídaně

9:30

slavnostní zahájení turnaje
prezentace společností a zapojených partnerů

10:30

start turnaje

15:00

raut

16:00

vyhlášení výsledků
prezentace partnerů/ kongresy

(ubytování, které není zahrnuto v ceně TOUR, Vám vždy rádi zajistíme v bezprostřední blízkosti hřiště, na tel. 606 065
635)

Hrací systém TOUR
Soutěže jednotlivců

Turnaje se hrají na 1 x 18 jamek, netto stableford body ve třech kategoriích :
Muži - ženy HCP
Muži - ženy HCP
Muži - ženy HCP

0 - 18,0
18,1 - 36
37 - 54

Na každém kvalifikačním turnaji první čtyři dosud nekvalifikovaní hráči z každé
kategorie získají právo účasti ve finálovém turnaji. Při rovnosti výsledků pro celkové
hodnocení nebo pro hodnocení kategorií rozhoduje:
1. nižší hrací HCP,
2. lepší výsledek na jamkách č. 10-18 turnaje,
3. los.
Soutěž se hraje na úpravu HCP. Startuje se cannon startem dle startovní listiny.
Pořadatel soutěže má právo umístit do každého kvalifikačního turnaje tzv. divokou
kartu, tzn. že před turnajem oznámí soutěžnímu výboru turnaje za jaké místo či
vloženou soutěž bude ještě možnost získat postupové místo na finálový turnaj.
Doplňkové soutěže jsou stanoveny:
Nearest to pin společný pro muže a ženy
Longest drive muži a ženy
Hole-in-one
Finálový turnaj se hraje na 1 x 18 jamek.
Absolutním vítězem G2000 GOLF TOUR se stane hráč, který ve finálovém
turnaji dosáhne nejvyššího součtu brutto a netto stablefordových bodů.

Soutěže teamů
V rámci naší GOLF TOUR můžete porovnat své síly nejen jako jednotliví golfisté, ale
také jako golfové teamy, které si sami utvoříte a sami nazvete ať už podle jména Vaší
společnosti či jiným, libovolným názvem.
Počet hráčů v teamu je min.4 max 6. (tito hráči se mohou v průběhu TOUR měnit).
Před každým turnajem nahlášení teamový hráči hrají na stablefordové body a do
soutěže se počítají jejich první čtyři nejlepší výsledky.
Po turnaji se vždy sečtou body každého teamu a vyhlásí se průběžné pořadí.
Vyhrává družstvo, které dosáhne nejvyššího počtu bodu po sečtení.

Organizátoři si ponechávají právo upravit v případě potřeby systém soutěže.

Pravidla
Hraje se podle pravidel golfu a podle místních pravidel hřiště, na kterém se turnaj
odehrává.
V případě nejasností a sporů rozhoduje soutěžní výbor turnaje. Případné konečné
rozhodnutí vydá soutěžní výbor G2000 GOLF TOUR 2012. Proti tomuto rozhodnutí
není odvolání. Protesty a reklamace výsledků jsou přijímány soutěžním výborem
G2000 GOLF TOUR 2012 za úhradu 5000 Kč.

Hráči
Turnajů G2000 GOLF TOUR se mohou zúčastnit pouze amatérští golfisté s HCP.

Ceny
Jednotlivci:
Kvalifikační turnaje:
Věcné ceny pro 1.-5. místo v každé kategorii a vložené soutěže.
Pro první místo z každé kategorie zapůjčení vozu do dalšího kvalifikačního turnaje.
Finálový turnaj:
Věcné ceny pro 1.-5. místo v každé kategorii a vložené soutěže.
Absolutním vítězem G2000 GOLF TOUR 2012 se stane hráč, který ve finálovém
turnaji dosáhne nejvyššího součtu brutto a netto stablefordových bodů.

Teamy:
Vítězný team obdrží hodnotné ceny dle vlastního výběru.

Přihlášky
Přednostní právo přihlásit své hráče do kvalifikací mají partneři G2000 GOLF
TOUR, na zbývající místa se lze přihlásit přes webové rozhraní soutěže
www.ggolftour.cz, nebo přes federační web www.cgf.cz, příp. přes agenturu Gepard
g2000.

Průběh soutěže
Časový plán turnaje je určen startovní listinou. Vyhlášení výsledků kategorie bude
provedeno dle programu turnaje.
Vyhlášení absolutního vítěze a předání hlavní ceny G2000 GOLF TOUR proběhne na
posledním turnaji.

Pořadatel
www.g2000.cz

Soutěžní výbor

Info na www.g2000.cz

Poplatky - cenová nabídka
Místo v jednom kvalifikačním turnaji stojí od 4000,- Kč /os,
tzn. cena za flight je 16 000,- Kč + DPH.
V případě, že Vás zaujala naše nabídka z pohledu možné prezentace Vaší
společnosti i přesto, že se nehodláte turnaje zúčastnit jako golfisté, nabízíme
Vám možnost stát se partnery naší tour.

Nabídka pro partnery:
Seznam možných/nabízených produktů:


umístění log na materiálech celé TOUR



pojmenování turnajů jménem Vaší společnosti



uvedení log na pozvánkách turnaje



uvedení Vaší firmy na informačních stránkách TOUR



umístění bannerů s logem na hřištích všech turnajů




uvedení Vaší společnosti v akreditačním prostoru pro hráče
prostor pro prezentaci Vaší společnosti před i po zahájení turnajů



partner občerstvení



partner ubytování



umístění billboardu v prostorách vybraného resortu
A mnoho dalších produktů, které s Vámi rádi osobně zkonzultujeme.

Benefit pro partnery a hráče G2000
TOUR
1.

Zajištění 100% produkčního a organizačního servisu.

2.

Úspora času, finančních prostředků a starostí s pořádáním turnaje.

3.

Vyřízení veškerých formalit od A do Z.

4.
Možnost věnovat se na turnaji pozvaným klientům a nezatěžovat se
organizací.
5.

Možnost zahrát si v hlavním turnaji s klienty bez jakýchkoliv starostí.

6.

Profesionálně vedený a organizovaný den s firmou.

